
 

AM\1020172RO.doc  PE529.546v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

19.2.2014 A7-0071/2 

Amendamentul 2 

Mary Honeyball și alții 

 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball și alții 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 
2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. recunoaște că prostituția și exploatarea 
sexuală constituie chestiuni extrem de 

specifice genului și încălcări ale demnității 
umane, contrare principiilor drepturilor 
omului, printre care egalitatea de gen, și, 

de aceea, sunt contrare principiilor Cartei 
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 

Europene, inclusiv a scopului și 
principiului egalității de gen; 

1. recunoaște că prostituția, prostituția 
forțată și exploatarea sexuală constituie 
chestiuni extrem de specifice genului și 
încălcări ale demnității umane, contrare 
principiilor drepturilor omului, printre care 

egalitatea de gen, și, de aceea, sunt 
contrare principiilor Cartei Drepturilor 

Fundamentale ale Uniunii Europene, 
inclusiv a scopului și principiului egalității 
de gen;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Amendamentul 3 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază obligativitatea respectării 

sănătății sexuale și reproductive și a 
drepturilor tuturor femeilor, inclusiv a 
dreptului la corpurile și sexualitatea lor, 

fără constrângeri, discriminare și violență; 

2. subliniază obligativitatea respectării 

dreptului la sănătate a tuturor femeilor, 
inclusiv a dreptului la corpurile și 
sexualitatea lor, fără constrângeri, 

discriminare și violență; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Amendamentul 4 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. recunoaște că prostituția și prostituția 

forțată au un impact asupra violenței 
împotriva femeilor în general, studiile 
referitoare la cumpărătorii de sex arătând 

că bărbații care apelează la sexul plătit au o 
imagine degradantă despre femei1; prin 

urmare, sugerează autorităților naționale 
competente ca interdicția privind 
cumpărarea de servicii sexuale să fie 

însoțită de o campanie de sensibilizare în 
rândul bărbaților; 

12. recunoaște că prostituția și prostituția 

forțată pot avea un impact asupra violenței 
asupra femeilor în general, studiile 
referitoare la cumpărătorii de sex arătând 

că bărbații care apelează la sexul plătit au o 
imagine degradantă despre femei1; prin 

urmare, sugerează autorităților naționale 
competente ca interdicția privind 
cumpărarea de servicii sexuale să fie 

însoțită de o campanie de sensibilizare în 
rândul bărbaților; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Amendamentul 5 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. consideră că cel mai eficient mod de 

combatere a traficului de femei și fete 
minore pentru exploatare sexuală și de 
îmbunătățire a egalității de gen este 

modelul implementat în Suedia, Islanda și 
Norvegia (așa-numitul model nordic) și 

discutat în prezent în mai multe țări 
europene, unde cumpărarea de servicii 
sexuale constituie o infracțiune, și nu 

serviciile persoanelor care se prostituează; 

32. consideră că un mod de combatere a 

traficului de femei și fete minore pentru 
exploatare sexuală și de îmbunătățire a 
egalității de gen este modelul implementat 

în Suedia, Islanda și Norvegia (așa-numitul 
model nordic) și discutat în prezent în mai 

multe țări europene, unde cumpărarea de 
servicii sexuale constituie o infracțiune, și 
nu serviciile persoanelor care se 

prostituează; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Amendamentul 6 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. subliniază că prostituția este o 

chestiune transfrontalieră și că statele 
membre ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru combaterea 

cumpărării de sex în afara propriului 
teritoriu prin introducerea unor măsuri 
similare celor adoptate în Norvegia, unde 
un cetățean poate fi urmărit penal pentru 
cumpărarea de sex în străinătate; 

33. subliniază că prostituția este o 

chestiune transfrontalieră și că statele 
membre ar trebui să își asume 
responsabilitatea pentru combaterea 

cumpărării de sex în afara propriului 
teritoriu; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Amendamentul 7 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. subliniază că datele confirmă efectul 

disuasiv al modelului nordic asupra 
traficului în Suedia, unde prostituția și 
traficul de sex nu au crescut, și că acest 

model este din ce în ce mai mult susținut 
de populație, în special de tineri, ceea ce 

arată că legislația a determinat o schimbare 
a atitudinilor; 

34. subliniază că unele date confirmă 

efectul disuasiv al modelului nordic asupra 
traficului în Suedia, unde prostituția și 
traficul de sex nu au crescut, și că acest 

model este din ce în ce mai mult susținut 
de populație, în special de tineri, ceea ce 

arată că legislația a determinat o schimbare 
a atitudinilor; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Amendamentul 8 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. subliniază rezultatele unui raport 
guvernamental recent elaborat în Finlanda, 
care îndeamnă la o incriminare totală a 
cumpărării sexului, și că abordarea 

finlandeză, care incriminează cumpărătorii 
și nu victimele traficului, s-a dovedit 

ineficientă în lupta împotriva traficului de 
persoane; 

35. recunoaște rezultatele unui raport 
guvernamental recent elaborat în Finlanda, 
care îndeamnă la o incriminare totală a 
cumpărării sexului, și că abordarea 

finlandeză, care incriminează cumpărătorii 
și nu victimele traficului, s-a dovedit 

ineficientă în lupta împotriva traficului de 
persoane; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Amendamentul 9 

Mary Honeyball și alții 
 

Raport A7-0071/2014 

Mary Honeyball 
Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen 

2013/2103(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât prostituția este o formă de 
sclavie incompatibilă cu demnitatea umană 
și drepturile fundamentale ale omului; 

B. întrucât și prostituția forțată sunt forme 
de sclavie incompatibile cu demnitatea 
umană și drepturile fundamentale ale 
omului; 

Or. en 

 
 


