
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

19.2.2014 A7-0071/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball a iní 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. uznáva, že prostitúcia a sexuálne 
vykorisťovanie sú dôležité rodové otázky 
a predstavujú porušenie ľudskej 
dôstojnosti, čo je v rozpore so zásadami 
ľudských práv, medzi ktoré patrí aj rodová 
rovnosť, a preto sú v rozpore so zásadami 
Charty základných práv Európskej únie 
vrátane cieľa a zásady rodovej rovnosti; 

1. uznáva, že prostitúcia, nútená 

prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie sú 
dôležité rodové otázky a predstavujú 
porušenie ľudskej dôstojnosti, čo je v 
rozpore so zásadami ľudských práv, medzi 
ktoré patrí aj rodová rovnosť, a preto sú v 
rozpore so zásadami Charty základných 
práv Európskej únie vrátane cieľa a zásady 
rodovej rovnosti;  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že sexuálne a reprodukčné 

zdravie a práva všetkých žien vrátane 
práva na svoje telo a sexualitu, a to bez 
nátlaku, diskriminácie a násilia; 

2. zdôrazňuje, že treba rešpektovať práva 
všetkých žien v oblasti zdravia  vrátane 
práva na ich telo a sexualitu, a to bez 
nátlaku, diskriminácie a násilia; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. uznáva, že prostitúcia a nútená 
prostitúcia všeobecne ovplyvňujú násilie 
páchané na ženách, keďže prieskum 
uskutočnený na tých, ktorí sex kupujú, 
ukázal, že muži, ktorí si kupujú sex, majú 
ponižujúcu predstavu o ženách1; navrhuje 
preto príslušným vnútroštátnym orgánom, 
aby zákaz platby za sexuálne služby 
sprevádzala kampaň zameraná na zvýšenie 
informovanosti mužov; 

12. uznáva, že prostitúcia a nútená 
prostitúcia môžu mať vplyv na násilie 
páchané na ženách vo všeobecnosti, keďže 
prieskum uskutočnený na tých, ktorí sex 
kupujú, ukázal, že muži, ktorí si kupujú 
sex, majú ponižujúcu predstavu o ženách1; 
navrhuje preto príslušným vnútroštátnym 
orgánom, aby zákaz platby za sexuálne 
služby sprevádzala kampaň zameraná na 
zvýšenie informovanosti mužov; 

 

Or. en 

                                                 
1 Na tejto adrese je uvedených niekoľko štúdií týkajúcich sa tých, ktorí si kupujú sex: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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19.2.2014 A7-0071/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. domnieva sa, že najúčinnejším 

spôsobom boja proti obchodovaniu 
so ženami a neplnoletými dievčatami na 
účely sexuálneho vykorisťovania, ako aj 

zlepšenia rodovej rovnosti je model 
vykonávaný vo Švédsku, na Islande a v 
Nórsku (tzv. severský model), ktorý sa 
v súčasnosti zvažuje v niekoľkých 
európskych krajinách, kde trestný čin 
predstavuje kupovanie sexuálnych služieb 
a nie služby osôb vykonávajúcich 
prostitúciu; 

32. domnieva sa, že jedným zo spôsobov 
boja proti obchodovaniu so ženami 
a neplnoletými dievčatami na účely 
sexuálneho vykorisťovania je model 
vykonávaný vo Švédsku, na Islande a v 
Nórsku (tzv. severský model), ktorý sa 
v súčasnosti zvažuje v niekoľkých 
európskych krajinách, kde trestný čin 
predstavuje kupovanie sexuálnych služieb 
a nie služby osôb vykonávajúcich 
prostitúciu; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. zdôrazňuje, že prostitúcia je 
cezhraničným problémom, a preto by 
členské štáty mali prevziať zodpovednosť 
za boj proti kupovaniu sexu mimo 
vlastného územia, a to zavedením 

opatrení, ktoré sú podobné opatreniam 

prijatým v Nórsku, kde občania môžu byť 

stíhaní za nákup sexuálnych služieb 

v zahraničí; 

33. zdôrazňuje, že prostitúcia je 
cezhraničným problémom, a preto by 
členské štáty mali prevziať zodpovednosť 
za boj proti kupovaniu sexu mimo 
vlastného územia; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. zdôrazňuje, že údaje, ktoré potvrdzujú, 
že severský model má odstrašujúci účinok 
na obchodovanie s ľuďmi vo Švédsku, kde 
sa prostitúcia a obchodovanie so sexom 
nezvýšili, a že tento model má stále väčšiu 
podporu obyvateľov, najmä mladých ľudí, 
čo dokazuje, že právne predpisy priniesli 
zmenu postoja; 

34. zdôrazňuje, že niektoré údaje 
potvrdzujú, že severský model má 
odstrašujúci účinok na obchodovanie s 
ľuďmi vo Švédsku, kde sa prostitúcia a 
obchodovanie so sexom nezvýšili, a že 
tento model má stále väčšiu podporu 
obyvateľov, najmä mladých ľudí, čo 
dokazuje, že právne predpisy priniesli 
zmenu postoja; 
 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. zdôrazňuje výsledky nedávnej správy 
fínskej vlády a vyzýva na úplnú 
kriminalizáciu kupovania sexuálnych 
služieb, keďže prístup Fínska, ktorý 
kriminalizuje nákup sexuálnych služieb 
od obetí obchodovania s ľuďmi, sa v boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi ukázal ako 
neúčinný; 

35. je si vedomý výsledkov nedávnej správy 
fínskej vlády, v ktorej sa požaduje úplná 
kriminalizácia kupovania sexuálnych 
služieb, keďže prístup Fínska, ktorý 
kriminalizuje nákup sexuálnych služieb 
od obetí obchodovania s ľuďmi, sa v boji 
proti obchodovaniu s ľuďmi ukázal ako 
neúčinný; 
 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mary Honeyball a iní 

 
Správa A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť 
2013/2103(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prostitúcia je formou otroctva, čo 
je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou 
a základnými ľudskými právami; 

B. keďže prostitúcia a nútená prostitúcia 
sú formou otroctva, čo je v rozpore s 
ľudskou dôstojnosťou a základnými 
ľudskými právami; 

Or. en 

 
 


