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19.2.2014 A7-0071/2 

Alteração  2 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball e outros 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Reconhece que a prostituição e a 

exploração sexual são questões de género e 

violações da dignidade humana, contrárias 

aos princípios dos direitos humanos, entre 

os quais a igualdade de género, e, por 

conseguinte, contrárias aos princípios da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, incluindo o objetivo e o princípio 

de igualdade dos géneros; 

1. Reconhece que a prostituição, a 

prostituição forçada e a exploração sexual 

são questões de género e violações da 

dignidade humana, contrárias aos 

princípios dos direitos humanos, entre os 

quais a igualdade de género, e, por 

conseguinte, contrárias aos princípios da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, incluindo o objetivo e o princípio 

de igualdade dos géneros;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Alteração  3 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que os direitos e a saúde 

sexual e reprodutiva de todas as mulheres 

devem ser respeitados, incluindo o direito 

ao seu corpo e à sua sexualidade, bem 

como o direito a ser livre de qualquer tipo 

de coerção, discriminação e violência; 

2. Sublinha que os direitos em matéria de 

saúde de todas as mulheres devem ser 

respeitados, incluindo o direito ao seu 

corpo e à sua sexualidade, bem como o 

direito a ser livre de qualquer tipo de 

coerção, discriminação e violência; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Alteração  4 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Reconhece que a prostituição e a 

prostituição forçada têm impacto na 

violência contra as mulheres em geral, 

sendo que a investigação sobre clientes de 

serviços sexuais mostra que os homens que 

compram serviços sexuais têm uma 

imagem degradante das mulheres
1
; sugere, 

por conseguinte, às autoridades nacionais 

competentes que a interdição da compra de 

serviços sexuais seja acompanhada de uma 

campanha de sensibilização dos homens; 

12. Reconhece que a prostituição e a 

prostituição forçada podem ter impacto na 

violência contra as mulheres em geral, 

sendo que a investigação sobre clientes de 

serviços sexuais mostra que os homens que 

compram serviços sexuais têm uma 

imagem degradante das mulheres
1
; sugere, 

por conseguinte, às autoridades nacionais 

competentes que a interdição da compra de 

serviços sexuais seja acompanhada de uma 

campanha de sensibilização dos homens; 

 

Or. en 

                                                 
1 Vários estudos sobre clientes de serviços sexuais podem ser consultados aqui: 

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

Alteração  5 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Considera que a forma mais eficaz 

para combater o tráfico de mulheres e 

raparigas menores para exploração sexual e 

promover a igualdade dos géneros é o 

modelo aplicado na Suécia, Islândia e 

Noruega (o chamado modelo nórdico) e, 

atualmente, a ser analisado em vários 

países europeus, onde é a compra de 

serviços sexuais que constitui um ato 

criminoso e não os serviços prestados pelas 

pessoas que se prostituem; 

32. Considera que uma forma de combater 

o tráfico de mulheres e raparigas menores 

para exploração sexual e de promover a 

igualdade dos géneros é o modelo aplicado 

na Suécia, Islândia e Noruega (o chamado 

modelo nórdico) e, atualmente, a ser 

analisado em vários países europeus, onde 

é a compra de serviços sexuais que 

constitui um ato criminoso e não os 

serviços prestados pelas pessoas que se 

prostituem; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Alteração  6 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Salienta que, uma vez que a 

prostituição é um problema 

transfronteiriço, os Estados-Membros 

devem assumir a responsabilidade de 

combater a aquisição de serviços sexuais 

fora do seu próprio território, introduzindo 

medidas semelhantes às adotadas na 

Noruega, onde um cidadão pode ser 

processado por adquirir serviços sexuais 

no estrangeiro; 

33. Salienta que, uma vez que a 

prostituição é um problema 

transfronteiriço, os Estados-Membros 

devem assumir a responsabilidade de 

combater a aquisição de serviços sexuais 

fora do seu próprio território; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Alteração  7 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Salienta os dados que confirmam o 

efeito dissuasivo do modelo nórdico no 

tráfico para a Suécia, onde a prostituição e 

o tráfico sexual não aumentaram, e realça 

que este modelo é cada vez mais apoiado 

pela população, especialmente por jovens, 

demonstrando que a legislação provocou 

uma mudança de atitude; 

34. Salienta que alguns dados confirmam o 

efeito dissuasivo do modelo nórdico no 

tráfico para a Suécia, onde a prostituição e 

o tráfico sexual não aumentaram, e realça 

que este modelo é cada vez mais apoiado 

pela população, especialmente por jovens, 

demonstrando que a legislação provocou 

uma mudança de atitude; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Alteração  8 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Salienta os resultados de um recente 

relatório governamental na Finlândia, 

exigindo a criminalização do ato de 

comprar sexo, uma vez que a abordagem 

finlandesa que criminaliza a compra de 

sexo a vítimas de tráfico se revelou 

ineficaz no combate ao tráfico; 

35. Reconhece os resultados de um recente 

relatório governamental na Finlândia, 

exigindo a criminalização do ato de 

comprar sexo, uma vez que a abordagem 

finlandesa que criminaliza a compra de 

sexo a vítimas de tráfico se revelou 

ineficaz no combate ao tráfico; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Alteração  9 

Mary Honeyball e outros 

 

Relatório A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros 

2013/2103(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a prostituição é uma 

forma de escravatura incompatível com a 

dignidade da pessoa humana e com os seus 

direitos fundamentais; 

B. Considerando que a prostituição e a 

prostituição forçada são formas de 

escravatura incompatível com a dignidade 

da pessoa humana e com os seus direitos 

fundamentais; 

Or. en 

 

 


