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19.2.2014 A7-0071/2 

Muudatusettepanek  2 

Mary Honeyball ja teised 

 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball ja teised 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunnistab, et prostitutsioonil ja 

seksuaalsel ärakasutamisel on ulatuslik 

sooline mõõde ning mõlema puhul on 

tegemist inimväärikuse rikkumisega, 

samuti on need vastuolus inimõigustega, 

sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetega, ning on seega vastuolus 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

põhimõtetega, sh soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamise eesmärk ja põhimõte; 

1. tunnistab, et prostitutsioonil, 

sundprostitutsioonil ja seksuaalsel 

ärakasutamisel on ulatuslik sooline mõõde 

ning mõlema puhul on tegemist 

inimväärikuse rikkumisega, samuti on need 

vastuolus inimõigustega, sealhulgas soolise 

võrdõiguslikkuse põhimõtetega, ning on 

seega vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta põhimõtetega, sh soolise 

võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärk ja 

põhimõte;  

Or. en 
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Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et seksuaal- ja 

reproduktiivtervist ning kõigi naiste õigusi 

tuleb austada, sealhulgas õigus otsustada 

oma keha ja seksuaalsuse üle ilma sunni, 

diskrimineerimise ja vägivallata; 

2. rõhutab, et kõigi naiste tervisega 

seonduvaid õigusi tuleb austada, 

sealhulgas õigus otsustada oma keha ja 

seksuaalsuse üle ilma sunni, 

diskrimineerimise ja vägivallata; 

Or. en 
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Mary Honeyball ja teised 

 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. tunnistab, et prostitutsioonil ja 

sundprostitutsioonil on mõju üldisele 

naiste vastu suunatud vägivallale, kuna 

seksi ostjate kohta tehtud uurimused 

näitavad, et meestel, kes ostavad seksi, on 

naistest alavääristav kujutluspilt
1
; soovitab 

sellega seoses, et pädevad riigiasutused 

korraldaksid seksi ostmise keelustamisega 

samaaegselt meestele suunatud teadlikkuse 

parandamise kampaania; 

12. tunnistab, et prostitutsioonil ja 

sundprostitutsioonil võib olla mõju üldisele 

naiste vastu suunatud vägivallale, kuna 

seksi ostjate kohta tehtud uurimused 

näitavad, et meestel, kes ostavad seksi, on 

naistest alavääristav kujutluspilt
1
; soovitab 

sellega seoses, et pädevad riigiasutused 

korraldaksid seksi ostmise keelustamisega 

samaaegselt meestele suunatud teadlikkuse 

parandamise kampaania; 

 

Or. en 

                                                 
1 Mitmed seksiostjate teemat käsitlevad uuringud on kättesaadavad siin: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 

 1 Mitmed seksiostjate teemat käsitlevad uuringud on kättesaadavad siin: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. on arvamusel, et kõige tõhusam viis 

naiste ja alaealiste tütarlaste seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil kaubitsemise 

vastu võitlemiseks ning soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks on 

Rootsis, Islandil ja Norras rakendatud 

mudel (nn Põhjamaade mudel), mis on 

praegu kaalumisel ka mitmes teises 

Euroopa riigis, kus kuriteoks loetakse 

seksuaalteenuste ostmist, mitte 

prostituudiks vahendatud inimeste 

teenuseid; 

32. on arvamusel, et üks viis naiste ja 

alaealiste tütarlaste seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil kaubitsemise 

vastu võitlemiseks ning soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks on 

Rootsis, Islandil ja Norras rakendatud 

mudel (nn Põhjamaade mudel), mis on 

praegu kaalumisel ka mitmes teises 

Euroopa riigis, kus kuriteoks loetakse 

seksuaalteenuste ostmist, mitte 

prostituudiks vahendatud inimeste 

teenuseid; 

Or. en 
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Mary Honeyball ja teised 

 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. rõhutab, et prostitutsioon on piiriülene 

probleem ning liikmesriigid peavad võtma 

vastutuse võitlemisel väljaspool oma riiki 

seksi ostmise vastu, võttes Norraga 

sarnaseid meetmeid, kus kodanikke saab 

trahvida välismaal seksi ostmise eest; 

33. rõhutab, et prostitutsioon on piiriülene 

probleem ning liikmesriigid peavad võtma 

vastutuse võitlemisel väljaspool oma riiki 

seksi ostmise vastu; 

Or. en 
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Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. juhib tähelepanu andmetele, mis 

kinnitavad, et Põhjamaade mudelil on 

hoiatav mõju inimestega kaubitsemisele 

Rootsis, kus prostitutsioon ega seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil toimuv 

inimkaubandus ei ole kasvanud, ning 

elanikkond ja eriti noored toetavad seda 

mudelit üha enam, mis näitab, et õigusaktid 

on toonud kaasa muudatusi hoiakutes; 

34. juhib tähelepanu sellele, et mõned 

andmed kinnitavad, et Põhjamaade mudelil 

on hoiatav mõju inimestega kaubitsemisele 

Rootsis, kus prostitutsioon ega seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil toimuv 

inimkaubandus ei ole kasvanud, ning 

elanikkond ja eriti noored toetavad seda 

mudelit üha enam, mis näitab, et õigusaktid 

on toonud kaasa muudatusi hoiakutes; 

Or. en 
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Mary Honeyball ja teised 

 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. rõhutab Soome valitsuse hiljutise 

aruande tulemusi, milles nõutakse seksi 

ostmise täielikku kriminaliseerimist, kuna 

Soome senine lähenemisviis 

kriminaliseerida seksi ostmine 

inimkaubanduse ohvritelt on 

inimkaubanduse vastu võitlemisel 

osutunud ebatõhusaks vahendiks; 

35. tunnustab Soome valitsuse hiljutise 

aruande tulemusi, milles nõutakse seksi 

ostmise täielikku kriminaliseerimist, kuna 

Soome senine lähenemisviis 

kriminaliseerida seksi ostmine 

inimkaubanduse ohvritelt on 

inimkaubanduse vastu võitlemisel 

osutunud ebatõhusaks vahendiks; 

Or. en 
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Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et prostitutsioon on 

inimväärikuse ja inimese põhiõigustega 

kokkusobimatu orjanduse vorm; 

B. arvestades, et prostitutsioon ja 

sundprostitutsioon on inimväärikuse ja 

inimese põhiõigustega kokkusobimatu 

orjanduse vormid; 

Or. en 

 

 


