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19.2.2014 A7-0071/2 

Amendement  2 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderkent dat prostitutie en seksuele 

uitbuiting in hoge mate gendergerelateerde 

kwesties zijn en schendingen van de 

menselijke waardigheid die strijdig zijn 

met de mensenrechtenbeginselen, 

waaronder gendergelijkheid, en daarom 

indruisen tegen de beginselen van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, ook tegen de doelstelling 

en het beginsel van gendergelijkheid; 

1. onderkent dat prostitutie, gedwongen 

prostitutie, en seksuele uitbuiting in hoge 

mate gendergerelateerde kwesties zijn en 

schendingen van de menselijke 

waardigheid die strijdig zijn met de 

mensenrechtenbeginselen, waaronder 

gendergelijkheid, en daarom indruisen 

tegen de beginselen van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, 

ook tegen de doelstelling en het beginsel 

van gendergelijkheid;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Amendement  3 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten van 

alle vrouwen moeten worden geëerbiedigd, 

met inbegrip van het recht op 

zelfbeschikking over hun lichaam en 

seksualiteit en vrijwaring van dwang, 

discriminatie en geweld; 

2. benadrukt dat het recht op gezondheid 

van alle vrouwen moeten worden 

geëerbiedigd, met inbegrip van het recht op 

zelfbeschikking over hun lichaam en 

seksualiteit en vrijwaring van dwang, 

discriminatie en geweld; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Amendement  4 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. erkent dat prostitutie en gedwongen 

prostitutie invloed hebben op het geweld 

tegen vrouwen in het algemeen, omdat uit 

onderzoek naar de afnemers van betaalde 

seks blijkt dat mannen die seks kopen een 

vernederend beeld van vrouwen hebben1; 

stelt daarom voor dat de nationale 

bevoegde autoriteiten ervoor zorgen dat het 

verbod op afname van betaalde seksuele 

diensten hand in hand gaat met een 

voorlichtingscampagne voor mannen; 

12. onderkent dat prostitutie en gedwongen 

prostitutie invloed kunnen hebben op 

geweld tegen vrouwen in het algemeen, 

omdat onderzoek naar de afnemers van 

betaalde seks uitwijst dat mannen die seks 

kopen een denigrerend beeld van vrouwen 

hebben
1
; stelt daarom voor dat de nationale 

bevoegde autoriteiten ervoor zorgen dat het 

verbod op afname van betaalde seksuele 

diensten hand in hand gaat met een 

voorlichtingscampagne voor mannen; 

Or. en 

                                                 
1 Diverse studies naar afnemers van betaalde seks zijn te vinden op: 

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

Amendement  5 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. is van mening dat de effectiefste 

manier om de handel in vrouwen en 

meisjes met het oog op seksuele uitbuiting 

te bestrijden en de gendergelijkheid te 

verbeteren het in Zweden, IJsland en 

Noorwegen toegepaste model is (het 

zogeheten "Scandinavische model"), dat 

momenteel wordt overwogen in diverse 

Europese landen, waarbij het afnemen van 

betaalde seksuele diensten strafbaar wordt 

gesteld, en niet het aanbieden van de 

diensten door de geprostitueerde personen; 

32. wijst erop dat een manier om de handel 

in vrouwen en meisjes met het oog op 

seksuele uitbuiting te bestrijden en de 

gendergelijkheid te verbeteren het in 

Zweden, IJsland en Noorwegen toegepaste 

model is (het zogeheten "Scandinavische 

model"), dat momenteel wordt overwogen 

in diverse Europese landen, waarbij het 

afnemen van betaalde seksuele diensten 

strafbaar wordt gesteld, en niet het 

aanbieden van de diensten door de 

geprostitueerde personen; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Amendement  6 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. benadrukt dat prostitutie een 

grensoverschrijdend probleem is en dat de 

lidstaten daarom de verantwoordelijkheid 

moeten nemen om het kopen van seks 

buiten het eigen grondgebied tegen te gaan 

door soortgelijke maatregelen in te voeren 

als de maatregelen die in Noorwegen zijn 

genomen, waar een burger vervolgd kan 

worden voor het kopen van seks in het 

buitenland; 

33. benadrukt dat prostitutie een 

grensoverschrijdend probleem is en dat de 

lidstaten daarom de verantwoordelijkheid 

moeten nemen om het kopen van seks 

buiten het eigen grondgebied tegen te gaan; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Amendement  7 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. wijst met nadruk op de gegevens over 

Zweden die het afschrikkende effect van 

het Scandinavische model op de 

mensenhandel bevestigen, aangezien de 

omvang van de prostitutie en de sekshandel 

daar niet is toegenomen, en wijst erop dat 

dit model in toenemende mate wordt 

gesteund door de bevolking, in het 

bijzonder door jongeren, waaruit blijkt dat 

de wetgeving tot een 

mentaliteitsverandering heeft geleid; 

34. wijst er met nadruk op dat bepaalde  

gegevens over Zweden het afschrikkende 

effect van het Scandinavische model op de 

mensenhandel bevestigen, aangezien de 

omvang van de prostitutie en de sekshandel 

daar niet is toegenomen, en wijst erop dat 

dit model in toenemende mate wordt 

gesteund door de bevolking, in het 

bijzonder door jongeren, waaruit blijkt dat 

de wetgeving tot een 

mentaliteitsverandering heeft geleid; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Amendement  8 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. wijst op de uitkomst van een recent 

overheidsrapport in Finland, waarin wordt 

opgeroepen tot de volledige criminalisering 

van het kopen van seks, aangezien de Finse 

benadering – op grond waarvan het kopen 

van seks bij slachtoffers van mensenhandel 

strafbaar is – ineffectief is gebleken voor 

de aanpak van mensenhandel; 

35. neemt kennis van de uitkomst van een 

recent overheidsrapport in Finland, waarin 

wordt opgeroepen tot de volledige 

criminalisering van het kopen van seks, 

aangezien de Finse benadering – op grond 

waarvan het kopen van seks bij slachtoffers 

van mensenhandel strafbaar is – ineffectief 

is gebleken voor de aanpak van 

mensenhandel; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Amendement  9 

Mary Honeyball e.a. 

 

Verslag A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid 

2013/2103(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat prostitutie een vorm 

van slavernij is die niet verenigbaar is met 

de menselijke waardigheid en met de 

grondrechten; 

B. overwegende dat prostitutie en 

gedwongen prostitutie een vorm van 

slavernij is die niet verenigbaar is met de 

menselijke waardigheid en met de 

grondrechten; 

Or. en 

 

 


