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Комисия по петиции

9.7.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0433/2019, внесена от Емануела Анезе Базиликата, с 
италианско гражданство, относно проституцията в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията счита, че настоящото положение с проституцията в Италия, 
която не е незаконна, но не е и регулирана, е незадоволително. От друга страна, 
улесняването и експлоатацията на проституцията са незаконни, като и двете са 
престъпления. Вносителката на петицията призовава проституцията да бъде призната 
като професия като всяка друга, за да се дадат на проституиращите лица същите права 
като тези на обикновените работници, включително плащане на данъци и пенсионни 
вноски. Според вносителката на петицията това признаване не само би било от полза за 
онези, които практикуват проституция, но също така би нанесло тежък удар на системата 
за незаконна експлоатация, като намали въздействието на организираната престъпност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 юли 2020 г.

Забележки на Комисията 

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) не предоставя на Съюза 
компетентност да урежда политиките в областта на проституцията. От друга страна, 
законодателствата на държавите членки се различават значително по отношение на 
начина, по който се регулират услугите, свързани с проституцията: докато според някои 
такива услуги са незаконни (като често обект на наказателно преследване е получателят 
на услуги, а не на доставчикът на услуги), най-вече поради императивни причини, 
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свързани с обществения ред (и по-конкретно човешкото достойнство), други държави 
членки регламентират извършването на услугите при строги правила, целящи постигане 
на целите на политиката в областта на общественото здраве, обществената безопасност, 
а така също и обществения ред (например във връзка с предотвратяването на често 
свързани престъпления като трафик на хора, робство и сексуална злоупотреба с 
малолетни и непълнолетни лица). На последно място, други държави членки като Италия 
не регламентират дейността.

Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, което да урежда специално 
услугите, свързани с проституцията. 

Заключение

Като се има предвид настоящият етап на развитие на правото на ЕС, Комисията не 
разполага с правомощия да регулира политиките в областта на проституцията и да се 
намесва от името на вносителката на петицията.


