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Pakeitimas  2 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball ir kiti 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pripažįsta, kad prostitucija ir seksualinis 
išnaudojimas yra su lytimis labai susijusios 
problemos, pažeidžia žmogaus orumą bei 
prieštarauja žmogaus teisių principams, 
įskaitant lyčių lygyb÷s principą, ir tod÷l 
prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijai, įskaitant lyčių lygyb÷s 
tikslą ir principą; 

1. pripažįsta, kad prostitucija, prievartin÷ 
prostitucija ir seksualinis išnaudojimas yra 
su lytimis labai susijusios problemos, 
pažeidžia žmogaus orumą bei prieštarauja 
žmogaus teisių principams, įskaitant lyčių 
lygyb÷s principą, ir tod÷l prieštarauja 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, įskaitant lyčių lygyb÷s tikslą ir 
principą;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Pakeitimas  3 

Mary Honeyball r kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabr÷žia, kad turi būti paisoma visų 
moterų lytin÷s ir reprodukcin÷s sveikatos 
bei teisių, įskaitant teisę į savo kūnus ir 
seksualumą ir nepatirti prievartos, 
diskriminacijos ir smurto; 

2. pabr÷žia, kad turi būti paisoma visų 
moterų sveikatos teisių, įskaitant teisę į 
savo kūnus ir seksualumą ir nepatirti 
prievartos, diskriminacijos ir smurto; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. pripažįsta, kad savanoriška ir 
prievartin÷ prostitucija daro poveikį 
smurtui prieš moteris apskritai, nes sekso 
paslaugų teik÷jų mokslinių tyrimų 
duomenys rodo, kad vyrai, kurie perka 
sekso paslaugas, yra susidarę prastą 
nuomonę apie moteris1; tod÷l siūlo 
kompetentingoms nacionalin÷ms 
institucijoms uždraudus pirkti sekso 
paslaugas surengti vyrų informuotumo 
didinimo kampaniją; 

12. pripažįsta, kad savanoriška ir 
prievartin÷ prostitucija gali daryti poveikį 
smurtui prieš moteris apskritai, nes sekso 
paslaugų teik÷jų mokslinių tyrimų 
duomenys rodo, kad vyrai, kurie perka 
sekso paslaugas, yra susidarę prastą 
nuomonę apie moteris1; tod÷l siūlo 
kompetentingoms nacionalin÷ms 
institucijoms uždraudus pirkti sekso 
paslaugas surengti vyrų informuotumo 
didinimo kampaniją; 

 

Or. en 

                                                 
1 Keletą tyrimų, susijusių su sekso paslaugų pirk÷jais, galima rasti adresu: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
Keletą tyrimų, susijusių su sekso paslaugų pirk÷jais, galima rasti adresu: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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Pakeitimas  5 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball  

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

32 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

32. mano, kad veiksmingiausias kovos su 
prekyba moterimis ir nepilnamet÷mis 
merginomis seksualinio išnaudojimo 
tikslais ir lyčių lygyb÷s didinimo būdas yra 
Švedijoje, Islandijoje ir Norvegijoje 
įgyvendintas modelis (vadinamasis Šiaur÷s 
šalių modelis), šiuo metu svarstomas ir 
keliose kitose Europos šalyse, pagal kurį 
baudžiamoji atsakomyb÷ numatyta už 
seksualinių paslaugų pirkimą, o ne už 
prostitucija užsiimančių asmenų teikiamas 
paslaugas; 

32. mano, kad vienas kovos su prekyba 
moterimis ir nepilnamet÷mis merginomis 
seksualinio išnaudojimo tikslais ir lyčių 
lygyb÷s didinimo būdas yra Švedijoje, 
Islandijoje ir Norvegijoje įgyvendintas 
modelis (vadinamasis Šiaur÷s šalių 
modelis), šiuo metu svarstomas ir keliose 
kitose Europos šalyse, pagal kurį 
baudžiamoji atsakomyb÷ numatyta už 
seksualinių paslaugų pirkimą, o ne už 
prostitucija užsiimančių asmenų teikiamas 
paslaugas; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

33 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

33. pabr÷žia, kad prostitucija yra 
tarpvalstybin÷ problema ir tod÷l valstyb÷s 
nar÷s tur÷tų prisiimti atsakomybę už kovą 
su seksualinių paslaugų pirkimu ne savo 
teritorijoje ir prad÷ti taikyti tokias pat 
priemones, kokios priimtos Norvegijoje, 

kurios piliečiai gali būti patraukiami 

baudžiamojon atsakomyb÷n už 

seksualinių paslaugų pirkimą užsienyje; 

33. pabr÷žia, kad prostitucija yra 
tarpvalstybin÷ problema ir tod÷l valstyb÷s 
nar÷s tur÷tų prisiimti atsakomybę už kovą 
su seksualinių paslaugų pirkimu ne savo 
teritorijoje; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

34 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. atkreipia d÷mesį į duomenis, 
patvirtinančius Šiaur÷s šalių modelio 
atgrasomąjį poveikį prekybai žmon÷mis 
Švedijoje, kurioje prostitucija ir prekyba 
žmon÷mis seksualinio išnaudojimo tikslais 
nepadid÷jo, ir kad šiam modeliui vis labiau 
pritaria gyventojai, ypač jaunimas, ir tai 
rodo, kad teis÷s aktai pad÷jo pakeisti 
požiūrį; 

34. atkreipia d÷mesį į kai kuriuos 
duomenis, patvirtinančius Šiaur÷s šalių 
modelio atgrasomąjį poveikį prekybai 
žmon÷mis Švedijoje, kurioje prostitucija ir 
prekyba žmon÷mis seksualinio 
išnaudojimo tikslais nepadid÷jo, ir kad 
šiam modeliui vis labiau pritaria 
gyventojai, ypač jaunimas, ir tai rodo, kad 
teis÷s aktai pad÷jo pakeisti požiūrį; 

Or. en 
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Pakeitimas  8 

Mary Honeyball ir kiti 

 
Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

35 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. atkreipia d÷mesį į pastarojo meto 
Suomijos vyriausyb÷s ataskaitos, kurioje 
raginama visais atvejais numatyti 
baudžiamąją atsakomybę už seksualinių 
paslaugų pirkimą, rezultatus, nes 
pasitvirtino, kad Suomijos metodas, pagal 
kurį baudžiamoji atsakomyb÷ numatyta 
prekybos žmon÷mis aukų paslaugų 
pirk÷jams, kovojant su prekyba žmon÷mis 
yra neveiksmingas; 

35. pripažįsta pastarojo meto Suomijos 
vyriausyb÷s ataskaitos, kurioje raginama 
visais atvejais numatyti baudžiamąją 
atsakomybę už seksualinių paslaugų 
pirkimą, rezultatus, nes pasitvirtino, kad 
Suomijos metodas, pagal kurį baudžiamoji 
atsakomyb÷ numatyta prekybos žmon÷mis 
aukų paslaugų pirk÷jams, kovojant su 
prekyba žmon÷mis yra neveiksmingas; 

Or. en 
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Pakeitimas  9 

Mary Honeyball ir kiti 

 

Pranešimas A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei 
2013/2103(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi prostitucija yra su žmogaus 
orumu ir pagrindin÷mis žmogaus teis÷mis 
nesuderinamos vergov÷s forma; 

B. kadangi prostitucija ir prievartin÷ 
prostitucija yra su žmogaus orumu ir 
pagrindin÷mis žmogaus teis÷mis 
nesuderinamos vergov÷s formos; 

Or. en 

 
 
 


