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19.2.2014 A7-0071/2 

Tarkistus  2 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball ja muut 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen 

hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti 

sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne 

loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin 

ihmisoikeuksien periaatteita, muun muassa 

sukupuolten tasa-arvoa, ja ne rikkovat siten 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

periaatteita ja myös sukupuolten tasa-arvon 

tavoitetta ja periaatetta; 

1. toteaa, että prostituutio, 

pakkoprostituutio ja seksuaalinen 

hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti 

sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne 

loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin 

ihmisoikeuksien periaatteita, muun muassa 

sukupuolten tasa-arvoa, ja ne rikkovat siten 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

periaatteita ja myös sukupuolten tasa-arvon 

tavoitetta ja periaatetta;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Tarkistus  3 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että kaikkien naisten 

seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -

oikeuksia on kunnioitettava, mukaan 

lukien heidän oikeutensa omaan kehoon ja 

seksuaalisuuteen, ilman pakottamista, 

syrjintää ja väkivaltaa; 

2. korostaa, että kaikkien naisten terveyttä 

koskevia oikeuksia on kunnioitettava, 

mukaan lukien heidän oikeutensa omaan 

kehoon ja seksuaalisuuteen, ilman 

pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Tarkistus  4 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että prostituutio ja 

pakkoprostituutio vaikuttavat yleisesti 

naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sillä 

seksin ostajia koskevat tutkimukset
1
 

osoittavat, että seksiä ostavat miehet 

suhtautuvat naisiin halveksuvasti; ehdottaa 

siksi, että kansalliset toimivaltaiset 

viranomaiset yhdistäisivät seksipalveluiden 

ostokieltoon miehille suunnatun 

valistuskampanjan; 

12. toteaa, että prostituutio ja 

pakkoprostituutio voivat vaikuttaa yleisesti 

naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sillä 

seksin ostajia koskevat tutkimukset
1
 

osoittavat, että seksiä ostavat miehet 

suhtautuvat naisiin halveksuvasti; ehdottaa 

siksi, että kansalliset toimivaltaiset 

viranomaiset yhdistäisivät seksipalveluiden 

ostokieltoon miehille suunnatun 

valistuskampanjan; 

 

Or. en 

                                                 
1 Verkkosivulla http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en on luettavissa useita seksin ostajia 

koskevia tutkimuksia. http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Tarkistus  5 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että tehokkain keino torjua 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää 

naisten ja alaikäisten tyttöjen kauppaa ja 

parantaa sukupuolten tasa-arvoa on 

soveltaa Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa 

käytössä olevaa ja monissa Euroopan 

maissa tällä hetkellä käsiteltävänä olevaa 

mallia (niin kutsuttu Pohjoismaiden malli), 

jonka mukaan rikollista on 

seksipalveluiden ostaminen, eivät 

prostituoitujen tarjoamat palvelut; 

32. katsoo, että yksi keino torjua 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää 

naisten ja alaikäisten tyttöjen kauppaa ja 

parantaa sukupuolten tasa-arvoa on 

soveltaa Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa 

käytössä olevaa ja monissa Euroopan 

maissa tällä hetkellä käsiteltävänä olevaa 

mallia (niin kutsuttu Pohjoismaiden malli), 

jonka mukaan rikollista on 

seksipalveluiden ostaminen, eivät 

prostituoitujen tarjoamat palvelut; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Tarkistus  6 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. korostaa, että prostituutio on rajat 

ylittävä ongelma ja että jäsenvaltioiden 

tulee sen vuoksi ottaa vastuuta oman maan 

ulkopuolella tapahtuvan seksin oston 

torjunnasta ottamalla käyttöön vastaavia 

toimia kuin Norjassa, missä kansalainen 

voidaan asettaa syytteeseen hänen 

ostettuaan seksiä ulkomailla; 

33. korostaa, että prostituutio on rajat 

ylittävä ongelma ja että jäsenvaltioiden 

tulee sen vuoksi ottaa vastuuta oman maan 

ulkopuolella tapahtuvan seksin oston 

torjunnasta; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Tarkistus  7 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. korostaa tietoja, joiden mukaan 

Pohjoismaiden mallin ihmiskauppaa 

hillitsevä vaikutus on vahvistettu 

Ruotsissa, missä prostituutio ja 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä 

ihmiskauppa eivät ole lisääntyneet, ja 

tähdentää, että väestön ja etenkin nuorten 

keskuudessa mallin kannatus kasvaa 

jatkuvasti, mikä osoittaa, että 

lainsäädännön avulla on voitu muuttaa 

asenteita; 

34. korostaa, että joidenkin tietojen 

mukaan Pohjoismaiden mallin 

ihmiskauppaa hillitsevä vaikutus on 

vahvistettu Ruotsissa, missä prostituutio ja 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä 

ihmiskauppa eivät ole lisääntyneet, ja 

tähdentää, että väestön ja etenkin nuorten 

keskuudessa mallin kannatus kasvaa 

jatkuvasti, mikä osoittaa, että 

lainsäädännön avulla on voitu muuttaa 

asenteita; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Tarkistus  8 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. korostaa Suomen hallituksen 

äskettäisen raportin tuloksia, joiden 

mukaan kehotetaan kriminalisoimaan 

seksin osto täysin, koska Suomen 

menettely, jossa kriminalisoidaan seksin 

ostaminen ihmiskaupan uhreilta, on 

osoittautunut tehottomaksi ihmiskaupan 

käsittelyssä; 

35. ottaa huomioon Suomen hallituksen 

äskettäisen raportin tulokset, joiden 

mukaan kehotetaan kriminalisoimaan 

seksin osto täysin, koska Suomen 

menettely, jossa kriminalisoidaan seksin 

ostaminen ihmiskaupan uhreilta, on 

osoittautunut tehottomaksi ihmiskaupan 

käsittelyssä; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Tarkistus  9 

Mary Honeyball ja muut 

 

Mietintö A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon 

2013/2103(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että prostituutio on 

orjuuden muoto, joka on ristiriidassa 

ihmisarvon ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamisen kanssa; 

B. ottaa huomioon, että prostituutio ja 

pakkoprostituutio ovat orjuuden muotoja, 

jotka ovat ristiriidassa ihmisarvon ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa; 

Or. en 

 

 


