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Poprawka  2 

Mary Honeyball i inni 

 

Sprawozdanie A7-0071/2014 

Mary Honeyball i inni 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uznaje, Ŝe prostytucja oraz 

wykorzystywanie seksualne są kwestiami 

bardzo powiązanymi z płcią oraz 

naruszającymi godność ludzką, 

sprzecznymi z zasadami praw człowieka 

obejmującymi równość płci, a zatem są 

sprzeczne z zasadami Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, w tym z 

celem i zasadą równości płci; 

1. uznaje, Ŝe prostytucja, przymusowa 

prostytucja oraz wykorzystywanie 

seksualne są kwestiami bardzo 

powiązanymi z płcią oraz naruszającymi 

godność ludzką, sprzecznymi z zasadami 

praw człowieka obejmującymi równość 

płci, a zatem są sprzeczne z zasadami 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, w tym z celem i zasadą 

równości płci;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Mary Honeyball i inni 

 

Sprawozdanie A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, Ŝe zdrowie seksualne i 

reprodukcyjne oraz prawa wszystkich 

kobiet muszą być respektowane, łącznie z 

ich prawami do swoich ciał oraz 

seksualności, pozbawionej przymusu, 

dyskryminacji i przemocy; 

2. podkreśla, Ŝe prawa wszystkich kobiet 

do ochrony zdrowia muszą być 

respektowane, łącznie z ich prawami do 

swoich ciał oraz seksualności, pozbawionej 

przymusu, dyskryminacji i przemocy; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Mary Honeyball i inni 

 

Sprawozdanie A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. uznaje, Ŝe prostytucja i przymusowa 

prostytucja mają wpływ na przemoc wobec 

kobiet w ogóle, gdyŜ z badań na temat 

nabywców usług seksualnych wynika, Ŝe 

męŜczyźni, którzy płacą za usługi 

seksualne, mają poniŜające wyobraŜenie o 

kobietach
1
; sugeruje zatem właściwym 

organom krajowym, by zakazowi 

nabywania usług seksualnych towarzyszyła 

kampania podnoszenia świadomości wśród 

męŜczyzn; 

12. uznaje, Ŝe prostytucja i przymusowa 

prostytucja mogą mieć wpływ na przemoc 

wobec kobiet w ogóle, gdyŜ z badań na 

temat nabywców usług seksualnych 

wynika, Ŝe męŜczyźni, którzy płacą za 

usługi seksualne, mają poniŜające 

wyobraŜenie o kobietach
1
; sugeruje zatem 

właściwym organom krajowym, by 

zakazowi nabywania usług seksualnych 

towarzyszyła kampania podnoszenia 

świadomości wśród męŜczyzn; 

 

Or. en 

                                                 
1 Niektóre z badań na temat nabywców usług seksualnych znaleźć moŜna na stronie: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.#bas_footer 
1 Niektóre z badań na temat nabywców usług seksualnych znaleźć moŜna na stronie: 

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

Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. uwaŜa, Ŝe najskuteczniejszą formą 

zwalczania handlu kobietami i 

dziewczętami w celu wykorzystywania 

seksualnego oraz poprawienia równości 

płci jest model przyjęty w Szwecji, Islandii 

i Norwegii (tak zwany model nordycki), 

rozwaŜany równieŜ obecnie w kilku 

państwach europejskich, w którym 

przestępstwem jest nabywanie usług 

seksualnych, a nie świadczenie takich 

usług przez prostytuujące się osoby; 

32. uwaŜa, Ŝe jednym ze sposobów 

zwalczania handlu kobietami i 

dziewczętami w celu wykorzystywania 

seksualnego oraz poprawienia równości 

płci jest model przyjęty w Szwecji, Islandii 

i Norwegii (tak zwany model nordycki), 

rozwaŜany równieŜ obecnie w kilku 

państwach europejskich, w którym 

przestępstwem jest nabywanie usług 

seksualnych, a nie świadczenie takich 

usług przez prostytuujące się osoby; 

Or. en 
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Sprawozdanie A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. podkreśla, Ŝe prostytucja stanowi 

międzynarodowy problem oraz Ŝe w 

związku z tym państwa członkowskie 

powinny wziąć odpowiedzialność za 

zwalczanie zjawiska nabywania usług 

seksualnych poza swoimi granicami 

poprzez wprowadzenie podobnych 

środków, które przedsięwzięto w Norwegii, 

gdzie obywatele mogą być sądzeni za 

nabywanie usług seksualnych za granicą; 

33. podkreśla, Ŝe prostytucja stanowi 

międzynarodowy problem oraz Ŝe w 

związku z tym państwa członkowskie 

powinny wziąć odpowiedzialność za 

zwalczanie zjawiska nabywania usług 

seksualnych poza swoimi granicami; 

Or. en 
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Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wskazuje na dane, które potwierdzają 

skutek odstraszający zastosowanego w 

Szwecji modelu nordyckiego stosowanego 

w zwalczaniu handlu ludźmi, gdzie skala 

zjawisk prostytucji oraz handlu ludźmi w 

celu wykorzystywania seksualnego nie 

zwiększa się, oraz Ŝe ten model jest coraz 

bardziej popierany przez społeczeństwo, w 

szczególności przez młodych ludzi, co 

wskazuje, Ŝe ustawodawstwo 

spowodowało zmianę nastawienia; 

34. wskazuje, Ŝe istnieją dane 

potwierdzające skutek odstraszający 

zastosowanego w Szwecji modelu 

nordyckiego stosowanego w zwalczaniu 

handlu ludźmi, gdzie skala zjawisk 

prostytucji oraz handlu ludźmi w celu 

wykorzystywania seksualnego nie 

zwiększa się, oraz Ŝe ten model jest coraz 

bardziej popierany przez społeczeństwo, w 

szczególności przez młodych ludzi, co 

wskazuje, Ŝe ustawodawstwo 

spowodowało zmianę nastawienia; 

Or. en 
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Sprawozdanie A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. podkreśla wnioski z niedawnego 

raportu rządowego w Finlandii, wzywające 

do całkowitej kryminalizacji nabywania 

usług seksualnych, gdyŜ podejście 

stosowane w Finlandii, gdzie 

kryminalizacji podlega nabywanie usług 

seksualnych od ofiar handlu ludźmi, 

okazało się nieskuteczne w zwalczaniu 

takiego handlu; 

35. uznaje wnioski z niedawnego raportu 

rządowego w Finlandii, wzywające do 

całkowitej kryminalizacji nabywania usług 

seksualnych, gdyŜ podejście stosowane w 

Finlandii, gdzie kryminalizacji podlega 

nabywanie usług seksualnych od ofiar 

handlu ludźmi, okazało się nieskuteczne w 

zwalczaniu takiego handlu; 

Or. en 
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Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci 

2013/2103(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe prostytucja 

stanowi formę niewolnictwa niemoŜliwą 

do pogodzenia z ludzką godnością i 

podstawowymi prawami człowieka; 

B. mając na uwadze, Ŝe prostytucja i 

przymusowa prostytucja stanowią formę 

niewolnictwa niemoŜliwą do pogodzenia z 

ludzką godnością i podstawowymi 

prawami człowieka; 

Or. en 

 

 


