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19.2.2014 A7-0071/2 

Ändringsförslag  2 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

prostitution och sexuell exploatering i hög 

grad är en könsrelaterad fråga och strider 

mot den mänskliga värdigheten, 

principerna om mänskliga rättigheter, 

däribland jämställdhet, och därmed mot 

principerna i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, 

inklusive målet och principen om 

jämställdhet. 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

prostitution, tvångsprostitution och sexuell 

exploatering i hög grad är en könsrelaterad 

fråga och strider mot den mänskliga 

värdigheten, principerna om mänskliga 

rättigheter, däribland jämställdhet, och 

därmed mot principerna i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, inklusive 

målet och principen om jämställdhet.  

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/3 

Ändringsförslag  3 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker att alla 

kvinnors sexuella rättigheter och 

reproduktiva hälsa måste respekteras, 

inklusive deras rätt till sin egen kropp och 

sexualitet och frihet från tvång, 

diskriminering och våld. 

2. Europaparlamentet understryker att alla 

kvinnors hälsorelaterade rättigheter måste 

respekteras, inklusive deras rätt till sin 

egen kropp och sexualitet och frihet från 

tvång, diskriminering och våld. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/4 

Ändringsförslag  4 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar att 

tvångsprostitution och prostitution 

påverkar våldet mot kvinnor i allmänhet, 

eftersom forskning om sexköpare visar att 

män som köper sex har en nedsättande bild 

av kvinnor
1
. Parlamentet föreslår därför de 

nationella behöriga myndigheterna att 

förbudet mot köp av sexuella tjänster ska 

åtföljas av en kampanj för att öka männens 

medvetenhet. 

12. Europaparlamentet noterar att 

tvångsprostitution och prostitution kan 

påverka våldet mot kvinnor i allmänhet, 

eftersom forskning om sexköpare visar att 

män som köper sex har en nedsättande bild 

av kvinnor
1
. Parlamentet föreslår därför de 

nationella behöriga myndigheterna att 

förbudet mot köp av sexuella tjänster ska 

åtföljas av en kampanj för att öka männens 

medvetenhet. 

Or. en 

                                                 
1 Ett flertal undersökningar om sexköpare kan hittas på denna webbplats: 

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

Ändringsförslag  5 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet anser att det 

effektivaste sättet att bekämpa handeln 

med kvinnor och minderåriga flickor för 

sexuella ändamål och förbättra 

jämställdheten är den modell som tillämpas 

i Sverige, Island och Norge (den så kallade 

nordiska modellen), och som för 

närvarande övervägs i flera europeiska 

länder, enligt vilken det är straffbart att 

köpa sexuella tjänster, men inte att 

prostituera sig. 

32. Europaparlamentet anser att ett sätt att 

bekämpa handeln med kvinnor och 

minderåriga flickor för sexuella ändamål 

och förbättra jämställdheten är den modell 

som tillämpas i Sverige, Island och Norge 

(den så kallade nordiska modellen), och 

som för närvarande övervägs i flera 

europeiska länder, enligt vilken det är 

straffbart att köpa sexuella tjänster, men 

inte att prostituera sig. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/6 

Ändringsförslag  6 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet understryker att 

eftersom prostitution är ett 

gränsöverskridande problem bör 

medlemsstaterna ta ansvar för att motverka 

de sexköp som sker utanför det egna landet 

genom att införa liknande åtgärder som 

gjorts i Norge där en medborgare kan 

straffas för att ha köpt sex utomlands. 

33. Europaparlamentet understryker att 

eftersom prostitution är ett 

gränsöverskridande problem bör 

medlemsstaterna ta ansvar för att motverka 

de sexköp som sker utanför det egna 

landet. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/7 

Ändringsförslag  7 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet pekar på de 

uppgifter som visar att den nordiska 

modellen har haft en avskräckande effekt 

på människohandeln till Sverige, där 

prostitutionen och sexhandeln inte har 

ökat, och att denna modell har ett växande 

stöd hos befolkningen, särskild bland unga 

människor, vilket visar att lagstiftningen 

har lett till ändrade attityder. 

34. Europaparlamentet pekar på att vissa 

uppgifter visar att den nordiska modellen 

har haft en avskräckande effekt på 

människohandeln till Sverige, där 

prostitutionen och sexhandeln inte har 

ökat, och att denna modell har ett växande 

stöd hos befolkningen, särskild bland unga 

människor, vilket visar att lagstiftningen 

har lett till ändrade attityder. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/8 

Ändringsförslag  8 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet framhåller 

resultaten av en aktuell myndighetsrapport 

i Finland som efterlyser fullständig 

kriminalisering av sexköp, eftersom det 

finska tillvägagångssättet att kriminalisera 

köpare av offer för människohandel har 

visat sig vara ineffektivt för att hantera 

människohandel. 

35. Europaparlamentet noterar resultaten 

av en aktuell myndighetsrapport i Finland 

som efterlyser fullständig kriminalisering 

av sexköp, eftersom det finska 

tillvägagångssättet att kriminalisera köpare 

av offer för människohandel har visat sig 

vara ineffektivt för att hantera 

människohandel. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0071/9 

Ändringsförslag  9 
Mary Honeyball med flera 
 

Betänkande A7-0071/2014 
Mary Honeyball 
Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl B 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Prostitution är en form av slaveri som är 

oförenlig med människans värdighet och 

grundläggande rättigheter. 

B. Prostitution och tvångsprostitution är 

en form av slaveri som är oförenlig med 

människans värdighet och grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


