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19.2.2014 A7-0071/2 

Grozījums Nr.  2 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzīst, ka prostitūcija un seksuālā 
izmantošana ir problēmas, kuras dzimumus 
skar Ĝoti atšėirīgi, aizskar cilvēka cieĦu, ir 
pretrunā cilvēktiesību principiem, tostarp 
dzimumu līdztiesībai, un līdz ar to pretrunā 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
principiem, tostarp dzimumu līdztiesības 
mērėim un principam; 

1. atzīst, ka prostitūcija, piespiedu 
prostitūcija un seksuālā izmantošana ir 
problēmas, kuras dzimumus skar Ĝoti 
atšėirīgi, aizskar cilvēka cieĦu, ir pretrunā 
cilvēktiesību principiem, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un līdz ar to pretrunā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas principiem, 
tostarp dzimumu līdztiesības mērėim un 
principam;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Grozījums Nr.  3 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka ir jāaizsargā visu sieviešu 
seksuālā un reproduktīvā veselība un 
tiesības, tostarp tiesības uz savu ėermeni 
un seksualitāti un tiesības nepiedzīvot 
piespiešanu, diskrimināciju un vardarbību; 

2. uzsver, ka ir jāaizsargā visu sieviešu 
tiesības uz veselību, tostarp tiesības uz 
savu ėermeni un seksualitāti un tiesības 
nepiedzīvot piespiešanu, diskrimināciju un 
vardarbību; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Grozījums Nr.  4 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzīst, ka prostitūcija un piespiedu 
prostitūcija ietekmē vardarbību pret 
sievietēm kopumā, jo pētījumi par 
personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus, liecina, ka vīriešiem, kuri 
pērk seksuālos pakalpojumus, ir nievājoša 
attieksme pret sievietēm1; tāpēc iesaka 
valstu kompetentajām iestādēm aizliegumu 
pirkt seksuālus pakalpojumus papildināt ar 
vīriešu informētības uzlabošanas kampaĦu; 

12. atzīst, ka prostitūcija un piespiedu 
prostitūcija var ietekmēt vardarbību pret 
sievietēm kopumā, jo pētījumi par 
personām, kas pērk seksuālos 
pakalpojumus, liecina, ka vīriešiem, kuri 
pērk seksuālos pakalpojumus, ir nievājoša 
attieksme pret sievietēm1; tāpēc iesaka 
valstu kompetentajām iestādēm aizliegumu 
pirkt seksuālus pakalpojumus papildināt ar 
vīriešu informētības uzlabošanas kampaĦu; 

 

Or. en 

                                                 
1 Vairāki  pētījumi par personām, kas pērk seksuālos pakalpojumus, ir pieejami šajā tīmekĜa vietnē: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
1 Vairāki pētījumi par personām, kas pērk seksuālos pakalpojumus, ir pieejami šajā tīmekĜa vietnē: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Grozījums Nr.  5 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. uzskata, ka visefektīvākais veids, kā 
cīnīties pret sieviešu un nepilngadīgu 
meiteĦu tirdzniecību seksuālai 
izmantošanai un uzlabot dzimumu 
līdztiesību, ir modelis, kuru izmanto 
Zviedrijā, Islandē un Norvēăijā (tā dēvētais 
ZiemeĜvalstu modelis), kuru pašlaik apsver 
vairākās Eiropas valstīs un kurā krimināli 
sodāma ir seksuālo pakalpojumu pirkšana, 
nevis prostitūcijas pakalpojumu sniegšana; 

32. uzskata, ka viens no veidiem, kā 
cīnīties pret sieviešu un nepilngadīgu 
meiteĦu tirdzniecību seksuālai 
izmantošanai un uzlabot dzimumu 
līdztiesību, ir modelis, kuru izmanto 
Zviedrijā, Islandē un Norvēăijā (tā dēvētais 
ZiemeĜvalstu modelis), kuru pašlaik apsver 
vairākās Eiropas valstīs un kurā krimināli 
sodāma ir seksuālo pakalpojumu pirkšana, 
nevis prostitūcijas pakalpojumu sniegšana; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Grozījums Nr.  6 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzsver, ka prostitūcija ir pārrobežu 
problēma un tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāuzĦemas atbildība apkarot seksuālo 
pakalpojumu pirkšanu ārpus savas 
teritorijas, ieviešot pasākumus, kas līdzīgi 
tiem, kuri pieĦemti Norvēăijā, kur pret 
pilsoni var ierosināt lietu par seksuālo 
pakalpojumu pirkšanu ārvalstīs; 

33. uzsver, ka prostitūcija ir pārrobežu 
problēma un tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāuzĦemas atbildība apkarot seksuālo 
pakalpojumu pirkšanu ārpus savas 
teritorijas; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Grozījums Nr.  7 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzsver, ka dati apstiprina ZiemeĜvalstu 
modeĜa atturošo iedarbību uz cilvēku 
tirdzniecību Zviedrijā, kur prostitūcija un 
cilvēku tirdzniecība seksuālās 
izmantošanas nolūkā nav palielinājusies, 
un ka arvien vairāk iedzīvotāju, jo īpaši 
jaunieši, atbalsta šo modeli, un tas nozīmē, 
ka šā tiesību akta rezultātā ir mainījusies 
attieksme; 

34. uzsver, ka daĜa datu apstiprina 
ZiemeĜvalstu modeĜa atturošo iedarbību uz 
cilvēku tirdzniecību Zviedrijā, kur 
prostitūcija un cilvēku tirdzniecība 
seksuālās izmantošanas nolūkā nav 
palielinājusies, un ka arvien vairāk 
iedzīvotāju, jo īpaši jaunieši, atbalsta šo 
modeli, un tas nozīmē, ka šā tiesību akta 
rezultātā ir mainījusies attieksme; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Grozījums Nr.  8 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. uzsver nesenā Somijas valdības 
ziĦojuma rezultātus, kas aicināja pilnībā 
kriminalizēt seksuālu pakalpojumu 
pirkšanu, jo Somijas pieeja kriminalizēt 
seksuālu pakalpojumu pirkšanu no cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem ir izrādījusies 
neefektīva cīĦā pret cilvēku tirdzniecību; 

35. atzīst nesenā Somijas valdības 
ziĦojuma rezultātus, kas aicināja pilnībā 
kriminalizēt seksuālu pakalpojumu 
pirkšanu, jo Somijas pieeja kriminalizēt 
seksuālu pakalpojumu pirkšanu no cilvēku 
tirdzniecībā cietušajiem ir izrādījusies 
neefektīva cīĦā pret cilvēku tirdzniecību; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Grozījums Nr.  9 

Mary Honeyball un citi 

 
ZiĦojums A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību 
2013/2103(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā prostitūcija ir verdzības forma, kas 
ir pretrunā cilvēka cieĦai un 
pamattiesībām; 

B. tā kā prostitūcija un piespiedu 
prostitūcija ir verdzības formas, kas ir 
pretrunā cilvēka cieĦai un pamattiesībām; 

Or. en 

 
 


