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Tarkistus 1
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. päivän kesäkuuta, 
joka on seksityöntekijöiden oikeuksien ja 
seksityön tunnustamisen kansainvälinen 
päivä,

Or. de

Tarkistus 2
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön (WHO) perussäännön, 
jossa terveys määritellään täydellisen 
ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tilaksi eikä pelkästään 
sairauden tai vamman puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 1999 voimaan 
tulleen Ruotsin lainsäädännön, jossa 
seksipalvelujen ostamisesta tehdään 

Poistetaan.
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rangaistavaa, ja sen myönteiset 
vaikutukset seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
prostituutiota varten Ruotsissa käytävän 
tai Ruotsiin suuntautuvan ihmiskaupan 
ehkäisyyn,

Or. de

Tarkistus 4
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 2006 annetun 
Suomen lainsäädännön, jossa 
kriminalisoidaan seksipalvelujen 
ostaminen ihmiskaupan tai parituksen 
uhrilta,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 5
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Norjan hallituksen 
heinäkuussa 2007 tekemän esityksen 
kriminalisoida seksipalvelujen ostaminen,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 6
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite



AM\724932FI.doc 5/93 PE407.618v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n suunnitelman 
parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja 
menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja 
torjumiseksi1, jossa todetaan, että "EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä sukupuolispesifejä ennalta 
ehkäiseviä strategioita naisten ja tyttöjen 
kaupan torjunnan keskeisinä tekijöinä.
Tähän kuuluu sukupuolten tasa-
arvoperiaatteen soveltaminen ja kaikkien 
hyväksikäytön muotojen kysynnän 
poistaminen, mukaan lukien seksuaalinen 
ja kotiaputyövoiman hyväksikäyttö",

– ottaa huomioon EU:n suunnitelman 
parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja 
menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja 
torjumiseksi1, jossa EU:n toimielimet ja 
jäsenvaltiot velvoitetaan edistämään 
sukupuolispesifejä ennalta ehkäiseviä 
strategioita naisten ja tyttöjen kaupan 
torjunnan keskeisinä tekijöinä ja jonka 
mukaan tähän kuuluu sukupuolten tasa-
arvoperiaatteen soveltaminen ja kaikkien 
hyväksikäytön muotojen kysynnän 
poistaminen, mukaan lukien seksuaalinen 
ja kotiaputyövoiman hyväksikäyttö,

Or. en

Tarkistus 7
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 1997 
antamansa päätöslauselman tarpeesta 
järjestää Euroopan unionin laajuinen 
kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan 
täydellistä torjumista varten2,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 1997 
antamansa päätöslauselman tarpeesta 
järjestää Euroopan unionin laajuinen 
kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan 
täydellistä torjumista varten2 sekä naisiin 
ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista 
eurooppalaista vuotta koskevan 
ehdotuksen,

Or. de

                                               
1 EUVL C 311, 15.12.2005, s. 1
2 EYVL C 304, 6.10.1997, s. 55.
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Tarkistus 8
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Saksan hallituksen 
vuonna 2007 toteuttaman tutkimuksen 
prostituution vaikutuksista1,

Or. en

Tarkistus 9
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 
tehdyn Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 779/2007/EY 
lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä 
väkivallan uhrien ja riskiryhmien 
suojelemista koskevan erityisohjelman 
(Daphne III -ohjelma) perustamisesta 
vuosiksi 2007–2013,

Or. sv

Tarkistus 10
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

                                               
1 Saksan liittotasavallan hallituksen kertomus prostituoitujen oikeudellisesta asemasta annetun lain 
(prostituutiolaki) vaikutuksista, 2007.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Saksan liittopäivien 
19. lokakuuta 2001 hyväksymän lain 
prostituoitujen oikeudellisesta asemasta 
(prostituutiolaki), joka tuli voimaan 
1. tammikuuta 2002,

Or. en

Tarkistus 11
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon julistuksen Euroopan 
seksityöntekijöiden oikeuksista, joka 
hyväksyttiin Brysselissä 15.–17. lokakuuta 
2005 pidetyssä seksityötä, ihmisoikeuksia 
ja maahanmuuttoa koskevassa 
eurooppalaisessa konferenssissa,

Or. en

Tarkistus 12
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai 
muuta kansainvälistä suojelua 
tarvitseviksi henkilöiksi koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä 29. huhtikuuta 2004 
annetun neuvoston direktiivin 



PE407.618v01-00 8/93 AM\724932FI.doc

FI

2004/83/EY,

Or. en

Tarkistus 13
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston 
päätöslauselman 1579 (2007) 
asennoitumisesta prostituution,

Or. en

Tarkistus 14
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 
antamansa päätöslauselman 
seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiina 
olevien naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemistä koskevista strategioista1,

Or. en

Tarkistus 15
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 f viite (uusi)

                                               
1 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 75.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen Palermon lisäpöytäkirjan 
(2000) ihmiskaupan, erityisesti nais- ja 
lapsikaupan ehkäisemisestä, torjumisesta 
ja rankaisemisesta,

Or. en

Tarkistus 16
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 
antamansa päätöslauselman 
pakkoprostituutiosta kansainvälisten 
urheilutapahtumien yhteydessä1,

Or. en

Tarkistus 17
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 h viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön laatiman ohjeiston (Sex 
Work Toolkit), jota käytetään 
kohdennettuun HIV:n ja aidsin 
torjuntaan ja hoitoon seksityöntekijöiden 
keskuudessa,

                                               
1 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 292.
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Or. en

Tarkistus 18
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n raportin 
"Economic incentives and hardships fuel 
the growth of the sex sector"(ILO/98/31), 
jonka mukaan taloudelliset kannustimet 
ja vaikeudet edistävät seksiteollisuutta ja 
maahanmuuttajanaiset ja lapset ovat 
erityisessä vaarassa joutua seksikaupan 
kohteeksi,

Or. es

Tarkistus 19
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. katsoo, että kansanterveyspolitiikkaa 
on sekä jäsenvaltioissa että unionissa 
arvioitava sukupuolinäkökulmasta, sillä 
ottamalla huomioon sukupuolisidonnaiset 
elinolot ja niiden vaikutukset 
kansanterveyteen saatetaan onnistua 
vähentämään terveysongelmiin liittyviä 
sukupuolten välisiä eroja ja edistämään 
sitä kautta kansanterveyttä,

Or. sv
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Tarkistus 20
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Maailman 
terveysjärjestön (WHO) tutkimuksessa 
vuodelta 2000 todettiin, että aseelliset 
selkkaukset johtavat raiskausten ja 
prostituution lisääntymiseen,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Maailman 
terveysjärjestön (WHO) tutkimuksessa 
vuodelta 2000 todettiin, että aseelliset 
selkkaukset johtavat raiskausten ja 
prostituution lisääntymiseen,

A. ottaa huomioon, että Maailman 
terveysjärjestön (WHO) tutkimuksessa 
vuodelta 2000 todettiin, että aseelliset 
selkkaukset johtavat toisaalta raiskausten 
ja prostituution lisääntymiseen ja toisaalta 
raiskauksen ja naisiin ja lapsiin 
kohdistettavan seksuaalisen väkivallan 
käyttöön aseena siviiliväestöä vastaan,

Or. sv

Tarkistus 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että hallintotasolla ei ole 
tähän päivään mennessä käyty poliittista 
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keskustelua, jossa olisi analysoitu 
prostituutioilmiötä syvällisesti ja jonka 
antaman kokonaiskuvan pohjalta olisi 
voitu määrittää toteutettavia toimia,

Or. es

Tarkistus 23
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. pitää tarpeellisena erottaa toisistaan 
alaikäisten prostituutio, aikuisten 
pakkoprostituutio tai naiskauppa ja 
aikuisten naisten tietoisesti harjoittama 
prostituutio, jossa viimeksi mainitut ovat 
eri syistä ajautuneet seksiteollisuuden 
palvelukseen,

Or. es

Tarkistus 24
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. toteaa, että sosiaalinen hylkiminen 
johtaa prostituoitujen syrjintään ja 
syrjäytymiseen, mikä puolestaan lisää 
terveys- ja mielenterveysongelmien riskiä 
ja vaikeuttaa yhteiskuntaan 
integroitumista ja erityisesti pääsyä 
osalliseksi julkisista 
terveydenhuoltopalveluista,

Or. es
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Tarkistus 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. huomauttaa, että Euroopan 
unionissa on erittäin paljon prostituutiota 
harjoittavia unionissa laittomasti 
oleskelevia maahanmuuttajanaisia ja että 
monilla heistä ei ole 
terveydenhuoltopalveluihin oikeuttavaa 
korttia, joten he eivät voi saada 
tarvitsemaansa hoitoa ja lääkitystä ja 
jäävät lisäksi paitsi äärimäisen tärkeistä 
kampanjoista, joilla ehkäistään 
riskikäyttäytymistä ja sukupuolitautien, 
muun muassa HIV:n ja aidsin, leviämistä,

Or. es

Tarkistus 26
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. toteaa, että osa Euroopan unionissa 
prostituutiota harjoittavista 
maahanmuuttajanaisista on 
järjestäytyneen ihmiskaupan uhreja, 
minkä vuoksi on kehitettävä joukko 
lainsäädännöllisiä suojatoimia, joissa 
prostituutio määritellään sukupuoleen 
perustuvaksi väkivallan muodoksi,

Or. es



PE407.618v01-00 14/93 AM\724932FI.doc

FI

Tarkistus 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A f. huomauttaa, että pääosan 
prostituution yhteydessä esiintyvästä 
riskikäyttäytymisestä aiheuttaa asiakas, 
joka ei aina tiedosta ottamiaan riskejä ja 
vahinkoa, jonka voi saada aikaan,

Or. es

Tarkistus 28
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että seksityöntekijöiden 
ihmisoikeuksien tunnustaminen ja 
turvaaminen on terveyden ja 
turvallisuuden edistämisen kannalta 
keskeisen tärkeää,

Or. en

Tarkistus 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että ihmisten 
kaupan ja toisten prostituutiosta 
hyötymisen tukahduttamista koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen mukaan prostituutio ja 
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siihen usein liittyvä ihmiskauppa eivät ole 
sopusoinnussa ihmisarvon kanssa ja 
vaarantavat yksilön, perheen ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin,

Or. fr

Tarkistus 30
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla naisilla
on suuri riski joutua väkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan, esimerkiksi 
raiskauksen uhriksi aseella uhattuna ja 
kuristettuna,

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla on suuri 
riski joutua väkivallan ja seksuaalisen 
väkivallan, esimerkiksi raiskauksen uhriksi 
aseella uhattuna ja kuristettuna,

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 31
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla naisilla 
on suuri riski joutua väkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan, esimerkiksi 
raiskauksen uhriksi aseella uhattuna ja 
kuristettuna,

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla naisilla 
on suuri riski joutua väkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan uhriksi, 
kuolemaan johtava törkeä väkivalta 
mukaan lukien,

Or. sv
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Tarkistus 32
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla naisilla 
on suuri riski joutua väkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan, esimerkiksi 
raiskauksen uhriksi aseella uhattuna ja 
kuristettuna,

B. toteaa, että WHO:n tutkimus vuodelta 
2005 osoittaa, että prostituoiduilla naisilla 
on suuri riski joutua väkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan, esimerkiksi 
raiskauksen uhriksi,

Or. de

Tarkistus 33
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että ruumiillinen, 
seksuaalinen ja henkinen väkivalta, myös 
tällaisella väkivallalla uhkaaminen, 
pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai 
yksityisesti loukkaa oikeutta elämään, 
turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon 
sekä ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja muodostaa 
vakavan uhkan väkivallan uhrien 
fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;
toteaa, että tällainen väkivalta on 
yhteisössä niin yleistä, että sitä voidaan 
pitää todellisena perusoikeuksien 
loukkauksena, terveysongelmana ja 
esteenä turvalliselle, vapaalle ja 
oikeudenmukaiselle kansalaisuudelle,

Or. sv
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Tarkistus 34
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että miehet näyttelevät 
pääosaa siinä väkivallassa, jota esiintyy 
sekä yhteiskunnassa että kodin seinien 
sisällä ja että sukupuolisidonnaista 
väkivaltaa joutuvat eniten kokemaan 
naiset ja lapset,

Or. sv

Tarkistus 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien naisten kehitysrahasto 
(UNIFEM) totesi vuonna 2005, että naisten 
joutuminen väkivallan uhriksi lisää heidän 
riskiään saada HIV/aids-tartunta ja että 
naiset ovat erityisen haavoittuvia pakon 
alla, kuten joutuessaan prostituution tai 
lapsiprostituution tarkoituksessa käytävän 
kaupan kohteeksi, jolloin naisilla ja 
tytöillä on heikot mahdollisuudet vaatia 
kondomin käyttöä tai muutoin vaikuttaa 
sukupuoliyhteyden olosuhteisiin,

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien naisten kehitysrahasto 
(UNIFEM) totesi vuonna 2005, että naisten 
joutuminen väkivallan uhriksi lisää heidän 
riskiään saada HIV/aids-tartunta ja että 
naiset ovat erityisen haavoittuvia pakon 
alla, kuten joutuessaan prostituution tai 
lapsiprostituution tarkoituksessa käytävän 
kaupan kohteeksi,

Or. fr



PE407.618v01-00 18/93 AM\724932FI.doc

FI

Tarkistus 36
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien naisten kehitysrahasto 
(UNIFEM) totesi vuonna 2005, että naisten 
joutuminen väkivallan uhriksi lisää heidän 
riskiään saada HIV/aids-tartunta ja että 
naiset ovat erityisen haavoittuvia pakon 
alla, kuten joutuessaan prostituution tai 
lapsiprostituution tarkoituksessa käytävän 
kaupan kohteeksi, jolloin naisilla ja 
tytöillä on heikot mahdollisuudet vaatia 
kondomin käyttöä tai muutoin vaikuttaa 
sukupuoliyhteyden olosuhteisiin,

C. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien naisten kehitysrahasto 
(UNIFEM) totesi vuonna 2005, että naisten 
joutuminen väkivallan uhriksi lisää heidän 
riskiään saada HIV/aids-tartunta ja että 
naiset ovat erityisen haavoittuvia pakon 
alla, kuten joutuessaan prostituution tai 
lapsiprostituution tarkoituksessa käytävän 
kaupan kohteeksi, koska prostituoiduilla
on heikot mahdollisuudet vaikuttaa 
sukupuoliyhteyden olosuhteisiin,

Or. sv

Tarkistus 37
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että ihmiskauppa, erityisesti 
nais- ja lapsikauppa, seksuaalista ja 
muuta hyväksikäyttöä varten on yksi 
räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista ja 
että ihmiskauppa on maailmalla kasvussa 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
toiminnan tuottavuuden lisääntymisen 
vuoksi,

Or. en
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Tarkistus 38
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kanadalaisen tutkimuksen 
mukaan prostituoiduilla on muihin 
ihmisiin verrattuna 60–120-kertainen 
todennäköisyys joutua pahoinpidellyksi 
tai murhatuksi,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 39
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kanadalaisen tutkimuksen
mukaan prostituoiduilla on muihin ihmisiin 
verrattuna 60–120-kertainen
todennäköisyys joutua pahoinpidellyksi tai
murhatuksi,

D. toteaa, että tutkimusten mukaan 
prostituoiduilla naisilla on muihin ihmisiin 
verrattuna 40 prosenttia suurempi
todennäköisyys joutua murhatuksi ja että 
vuonna 2004 Saksassa naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta tehdyn 
edustavan tutkimuksen mukaan 
82 prosenttia prostituoiduista naisista on 
kokenut henkistä väkivaltaa ja 
87 prosenttia fyysistä väkivaltaa,

Or. en

Tarkistus 40
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. kiinnittää huomiota siihen, että 
prostituoitujen naisten – riippumatta siitä, 
onko heidät pakotettu prostituutioon vai ei 
– kuolleisuus on 40-kertainen muihin 
ihmisiin verrattuna ja että prostituoitujen 
naisten kuolinsyy on 50 prosentissa 
tapauksia murha,

Or. en

Tarkistus 41
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että väkivallan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi joutumisen ja 
prostituutioon ja huumeiden käyttäjäksi 
ja väärinkäyttäjäksi päätymisen välillä on 
yhteys,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 42
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että väkivallan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi joutumisen ja 
prostituutioon ja huumeiden käyttäjäksi ja 
väärinkäyttäjäksi päätymisen välillä on 
yhteys,

E. toteaa, että väkivallan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi joutumisen ja 
prostituutioon ja huumeiden käyttäjäksi ja 
väärinkäyttäjäksi päätymisen välillä on 
vahva yhteys,

Or. sv
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Tarkistus 43
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että seksuaalinen hyväksikäyttö 
lapsuudessa altistaa joutumiselle 
aikuisena uudelleen uhrin asemaan ja 
myös prostituoiduksi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että seksuaalinen hyväksikäyttö 
lapsuudessa altistaa joutumiselle 
aikuisena uudelleen uhrin asemaan ja 
myös prostituoiduksi,

F. toteaa, että seksuaalinen hyväksikäyttö 
lapsuudessa aloittaa usein uhrin elämässä 
väkivallan kierteen ja että tutkimusten 
mukaan 60–70 prosenttia prostituoiduista 
naisista on joutunut lapsena 
pahoinpitelyn kohteeksi,

Or. en

Tarkistus 45
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 60–70 prosenttia 
prostituoiduista naisista on joutunut 
lapsena pahoinpitelyn kohteeksi ja että 

Poistetaan.
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vanhempien alkoholin- ja 
huumeidenkäytön ja prostituutioon 
päätymisen välillä on yhteys,

Or. de

Tarkistus 46
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 60–70 prosenttia 
prostituoiduista naisista on joutunut 
lapsena pahoinpitelyn kohteeksi ja että 
vanhempien alkoholin- ja 
huumeidenkäytön ja prostituutioon 
päätymisen välillä on yhteys,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että 60–70 prosenttia 
prostituoiduista naisista on joutunut 
lapsena pahoinpitelyn kohteeksi ja että 
vanhempien alkoholin- ja 
huumeidenkäytön ja prostituutioon 
päätymisen välillä on yhteys,

G. ottaa huomioon, että 60–70 prosenttia 
prostituoiduista naisista on joutunut 
lapsena pahoinpitelyn kohteeksi,

Or. sv
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Tarkistus 48
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että prostituoiduilla naisilla 
yleisiä mielenterveysongelmia ovat 
masennus, itsemurhayritykset, 
paniikkihäiriö, traumaperäinen stressi, 
unihäiriöt, dissosiatiiviset palaumat 
(flashback) ja migreeni; toteaa, että 
tutkimuksen mukaan prostituoitujen 
naisten traumaperäinen stressihäiriö 
muistuttaa poliittisten vankien 
traumaperäistä stressihäiriötä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 49
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että prostituoiduilla naisilla 
yleisiä mielenterveysongelmia ovat 
masennus, itsemurhayritykset, 
paniikkihäiriö, traumaperäinen stressi, 
unihäiriöt, dissosiatiiviset palaumat 
(flashback) ja migreeni; toteaa, että 
tutkimuksen mukaan prostituoitujen 
naisten traumaperäinen stressihäiriö 
muistuttaa poliittisten vankien 
traumaperäistä stressihäiriötä,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 50
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että prostituoiduille naisille 
voi kehittyä mielenterveysongelmia,

Or. en

Tarkistus 51
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että prostituoiduilla naisilla 
yleisiä mielenterveysongelmia ovat 
masennus, itsemurhayritykset, 
paniikkihäiriö, traumaperäinen stressi, 
unihäiriöt, dissosiatiiviset palaumat 
(flashback) ja migreeni; toteaa, että 
tutkimuksen mukaan prostituoitujen 
naisten traumaperäinen stressihäiriö 
muistuttaa poliittisten vankien 
traumaperäistä stressihäiriötä,

H. toteaa, että prostituoiduilla naisilla voi 
olla mielenterveysongelmia,

Or. en

Tarkistus 52
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että australialaisen 
tutkimuksen mukaan suuri osuus 
prostituoiduista naisista on joutunut 

I. ottaa huomioon, että vuonna 2004 
saksalaisten naisten terveydestä, 
hyvinvoinnista ja henkilökohtaisesta 
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väkivallan (85 %) ja raiskauksen (40 %) 
uhriksi tai kärsinyt lukuisista 
traumaattisista kokemuksista (93 %) ja 
masennuksesta (87 %); toteaa, että saman 
tutkimuksen mukaan prostituoiduista 
naisista 75 % on joutunut seksuaalisen 
hyväksikäytön uhriksi ennen 16 vuoden 
ikää ja 81 % työssään,

turvallisuudesta tehty maanlaajuinen 
sairastavuustutkimus osoittaa, että 
prostituoidut naiset joutuvat kokemaan 
huomattavasti enemmän väkivaltaa kuin 
muut naiset; ottaa huomioon, että saman 
tutkimuksen mukaan 42 prosenttia 
kaikista naisista ja 82 prosenttia 
prostituoiduista naisista on kokenut 
henkistä väkivaltaa, 32 prosenttia kaikista 
naisista ja 87 prosenttia prostituoiduista 
naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa ja 
12 prosenttia kaikista naisista ja 
59 prosenttia prostituoiduista naisista on 
kokenut seksuaalista väkivaltaa,

Or. en

Tarkistus 53
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että australialaisen 
tutkimuksen mukaan suuri osuus 
prostituoiduista naisista on joutunut 
väkivallan (85 %) ja raiskauksen (40 %) 
uhriksi tai kärsinyt lukuisista 
traumaattisista kokemuksista (93 %) ja 
masennuksesta (87 %); toteaa, että saman 
tutkimuksen mukaan prostituoiduista 
naisista 75 % on joutunut seksuaalisen 
hyväksikäytön uhriksi ennen 16 vuoden 
ikää ja 81 % työssään,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 54
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että australialaisen 
tutkimuksen mukaan suuri osuus 
prostituoiduista naisista on joutunut 
väkivallan (85 %) ja raiskauksen (40 %) 
uhriksi tai kärsinyt lukuisista 
traumaattisista kokemuksista (93 %) ja 
masennuksesta (87 %); toteaa, että saman 
tutkimuksen mukaan prostituoiduista 
naisista 75 % on joutunut seksuaalisen 
hyväksikäytön uhriksi ennen 16 vuoden 
ikää ja 81 % työssään,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. panee merkille, että tutkimusten 
mukaan väkivallan aste ja 
esiintymistiheys on prostituoitujen naisten 
tapauksessa erittäin korkea: lähes 
80 prosentille on koitunut fyysistä haittaa, 
seksuaalisen väkivallan uhriksi on 
joutunut yli 60 prosenttia, henkisen 
väkivallan uhriksi yli 80 prosenttia ja 
sanallisen uhkailun kohteeksi yli 
70 prosenttia naisista, 

Or. en

Tarkistus 56
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 57
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 58
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 59
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

J. toteaa, että vuonna 2004 Saksassa 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta tehdyn 
edustavan tutkimuksen mukaan 
prostituoidut naiset käyttävät huumeita ja 
alkoholia stressin, ahdistuneisuuden ja 
prostituution herättämien muiden 
tunteiden hillitsemiseksi paljon 
keskimääräistä enemmän ja että 
huumeiden käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

Or. en

Tarkistus 60
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa
rahoittamiseksi,

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla eri aineiden, esimerkiksi 
huumeiden, väärinkäyttäjiä ja että 
väärinkäyttäjinä he ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon riippuvuutensa
rahoittamiseksi,

Or. sv
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Tarkistus 61
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä työnsä 
raskauden vuoksi ja että huumeiden 
käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

J. toteaa, että prostituoiduista naisista on 
vaarassa tulla huumeiden käyttäjiä 
tilanteensa vaikeuden vuoksi ja että 
huumeiden käyttäjät ovat vaarassa päätyä 
prostituutioon huumeriippuvuutensa 
rahoittamiseksi,

Or. sv

Tarkistus 62
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että asiakkaat ja sutenöörit 
pitävät prostituoituja naisia usein 
vallassaan huumeiden tai alkoholin 
avulla,

Or. en

Tarkistus 63
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on 
matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten 
koulutustaso on alhainen, monet heistä 
kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 

Poistetaan.
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monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Or. de

Tarkistus 64
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on 
matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten 
koulutustaso on alhainen, monet heistä 
kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 
monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on 
matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten 
koulutustaso on alhainen, monet heistä 
kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 
monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 66
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on 
matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten 
koulutustaso on alhainen, monet heistä 
kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 
monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 67
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on 
matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten 
koulutustaso on alhainen, monet heistä 
kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 
monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 68
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on K. huomauttaa, että monien prostituoitujen 



PE407.618v01-00 32/93 AM\724932FI.doc

FI

matalan osaamistason ammatti ja että 
monien prostituoitujen naisten koulutustaso 
on alhainen, monet heistä kuuluvat 
etniseen vähemmistöön ja monilla heistä 
on vaatimaton sosioekonominen tausta,

naisten koulutustaso on alhainen, monet 
heistä kuuluvat etniseen vähemmistöön ja 
monilla heistä on vaatimaton 
sosioekonominen tausta,

Or. fr

Tarkistus 69
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. huomauttaa, että prostituutio on matalan 
osaamistason ammatti ja että monien 
prostituoitujen naisten koulutustaso on 
alhainen, monet heistä kuuluvat etniseen 
vähemmistöön ja monilla heistä on 
vaatimaton sosioekonominen tausta,

K. huomauttaa, että prostituutio on matalan 
osaamistason ammatti ja että monien 
prostituoitujen naisten koulutustaso on 
alhainen, monet heistä kuuluvat etniseen 
vähemmistöön ja monilla heistä on 
vaatimaton sosioekonominen tausta, minkä 
vuoksi he ovat vaarassa syrjäytyä ja 
joutua uhrin asemaan monin tavoin,

Or. en

Tarkistus 70
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. huomauttaa, että prostituoitujen 
naisten sosiaalistaloudellisesti ja 
kulttuurisesti alisteinen asema on 
osasyynä väkivaltaan heitä kohtaan; 

Or. en
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Tarkistus 71
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että seksipalveluja ostaneet 
miehet ovat muita paljon 
todennäköisemmin saaneet 
sukupuolitautitartunnan,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 72
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että seksipalveluja ostaneet 
miehet ovat muita paljon 
todennäköisemmin saaneet 
sukupuolitautitartunnan,

L. toteaa, että laajalti vallalla olevaa 
olettamusta, että prostituoidut ovat suurin 
HIV:tä tai aidsia sairastava ryhmä tai 
tärkein riskiryhmä, ei ole näytetty 
tieteellisesti toteen,

Or. en

Tarkistus 73
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että seksipalveluja ostaneet 
miehet ovat muita paljon 
todennäköisemmin saaneet 
sukupuolitautitartunnan,

L. toteaa, että seksipalveluja ostaneet 
miehet ovat muita paljon 
todennäköisemmin saaneet 
sukupuolitautitartunnan ja saattavat siksi 
levittää tartuntaa prostituoituihin naisiin,
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Or. en

Tarkistus 74
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että päihtyneet asiakkaat 
aiheuttavat monille prostituoiduille 
naisille kärsimystä kohtuuttomilla 
vaatimuksillaan ja ennakoimattomalla 
aggressiivisuudellaan,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 75
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että päihtyneet asiakkaat
aiheuttavat monille prostituoiduille naisille 
kärsimystä kohtuuttomilla vaatimuksillaan 
ja ennakoimattomalla 
aggressiivisuudellaan,

M. toteaa, että huumeita tai alkoholia 
käyttävät seksipalvelujen ostajat
aiheuttavat monille prostituoiduille naisille 
kärsimystä kohtuuttomilla vaatimuksillaan 
ja ennakoimattomalla 
aggressiivisuudellaan,

Or. en

Tarkistus 76
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että päihtyneet asiakkaat 
aiheuttavat monille prostituoiduille naisille 
kärsimystä kohtuuttomilla vaatimuksillaan 
ja ennakoimattomalla 
aggressiivisuudellaan,

M. toteaa, että päihtyneet tai huumeiden 
vaikutuksen alaiset asiakkaat aiheuttavat 
monille prostituoiduille naisille kärsimystä 
kohtuuttomilla tai terveydelle vaarallisilla 
vaatimuksillaan ja ennakoimattomalla 
aggressiivisuudellaan ja väkivallanteoilla,

Or. sv

Tarkistus 77
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 78
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 79
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

N. toteaa, että seksipalvelujen ostajan
alkoholin- ja huumeidenkäyttö on 
yhteydessä siihen, että hän vaatii 
prostituoiduilta kondomitonta seksiä,

Or. sv

Tarkistus 81
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

N. toteaa, että seksipalvelujen ostajan 
alkoholinkäyttö on yhteydessä siihen, että 
hän vaatii prostituoiduilta kondomitonta 
seksiä,

Or. en
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Tarkistus 82
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että alkoholinkäytön ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

N. toteaa, että seksipalvelujen ostamisen ja 
suojaamattoman seksin välillä on yhteys,

Or. sv

Tarkistus 83
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. toteaa, että Saksan hallituksen 
vuonna 2002 annetun lain vaikutuksista 
teettämän tutkimuksen mukaan kyseisellä 
lailla on ollut tuskin lainkaan mitattavissa 
olevia, myönteisiä vaikutuksia, jotka 
olisivat kohentaneet prostituoitujen 
työoloja, ja että vain pieni osa 
prostituoiduista naisista on rekisteröitynyt 
työntekijäksi ja nauttii sosiaalietuuksia,

Or. en

Tarkistus 84
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että kokemukset Australiasta 
osoittavat, että myös silloin, kun 
prostituutio on täysin laillista, siihen 
liittyy suuri väkivallan, sairauksien ja 

Poistetaan.
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vammojen vaara, mikä tekee siitä 
turvatonta ja työnä ja työympäristönä 
vaarallista,

Or. en

Tarkistus 85
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että kokemukset Australiasta 
osoittavat, että myös silloin, kun 
prostituutio on täysin laillista, siihen 
liittyy suuri väkivallan, sairauksien ja 
vammojen vaara, mikä tekee siitä 
turvatonta ja työnä ja työympäristönä 
vaarallista,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 86
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että kokemukset Australiasta 
osoittavat, että myös silloin, kun 
prostituutio on täysin laillista, siihen 
liittyy suuri väkivallan, sairauksien ja 
vammojen vaara, mikä tekee siitä 
turvatonta ja työnä ja työympäristönä 
vaarallista,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 87
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että kokemukset Australiasta 
osoittavat, että myös silloin, kun 
prostituutio on täysin laillista, siihen liittyy 
suuri väkivallan, sairauksien ja vammojen 
vaara, mikä tekee siitä turvatonta ja työnä 
ja työympäristönä vaarallista,

O. toteaa, että kokemukset Australiasta 
osoittavat, että myös silloin, kun 
prostituutio on täysin laillista, siihen liittyy 
suuri väkivallan, sairauksien ja vammojen 
vaara ja se lisää sairastavuutta,

Or. sv

Tarkistus 88
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. huomauttaa, että kysyntä ylläpitää 
prostituutiomarkkinoita ja niillä käytävää 
kauppaa ja sitä kautta ihmiskauppaa ja 
naisten hyväksikäyttöä yleensä, 

Or. fr

Tarkistus 89
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. toteaa, että suojaton seksi asettaa 
prostituoidut naiset huomattavaan 
vaaraan ja että prostituoitujen naisten 
enemmistöltä on evätty seksuaaliset ja 
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lisääntymisoikeutensa, 

Or. en

Tarkistus 90
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O b. huomauttaa, ettei prostituutio ole 
koskaan täysin vapaaehtoista, koska tietyt 
seikat pakottavat naiset prostituoiduiksi: 
köyhyys, työpaikkojen ja 
mahdollisuuksien puute, seksuaalinen, 
fyysinen tai psyykkinen hyväksikäyttö ym.,

Or. en

Tarkistus 91
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O c. muistuttaa, että globaali 
seksiteollisuus on massiivista voittoa 
tuottavaa liiketoimintaa, joka perustuu 
naisten ja tyttöjen myyntiin, 

Or. en

Tarkistus 92
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. ottaa huomioon, että "naisiin 
kohdistuva väkivalta" tarkoittaa kaikkea 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, joka 
aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa 
naisille fyysistä, seksuaalista tai henkistä 
vahinkoa tai kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto joko julkisessa tai 
yksityisessä elämässä,

Or. en

Tarkistus 93
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O b. huomauttaa, että nimityksenä 
seksityöntekijä on syrjäyttämässä 
prostituoidun, koska asianosaiset pitävät 
sitä vähemmän leimaavana ja katsovat 
viittauksen työhön paremmin kuvaavan 
heidän kokemuksiaan,

Or. en

Tarkistus 94
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O c. toteaa, että seksityöntekijöiksi 
määritellään aikuiset ja nuoret naiset, 
miehet ja transseksuaalit, jotka saavat 
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rahaa tai hyödykkeitä vastineeksi 
säännöllisesti tai ajoittain tarjoamistaan 
seksipalveluista, riippumatta siitä, 
pitävätkö he itse tietoisesti kyseistä 
toimintaa tulonhankintana,

Or. en

Tarkistus 95
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. muistuttaa, että jokaisella on oikeus 
työhön, työpaikan vapaaseen valintaan 
sekä oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin 
työehtoihin, 

Or. de

Tarkistus 96
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O b. huomauttaa, että seksityöntekijöillä 
on muiden ammattiryhmien tavoin oikeus 
oikeudelliseen yhdenvertaisuuteen, kuten 
oikeus yhtäläiseen oikeusturvaan ja 
suojeluun syrjinnältä ja syrjintään 
yllyttämiseltä,

Or. de
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Tarkistus 97
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O c. toteaa, että seksityöntekijöitä 
valvotaan ja syrjitään lakien ja sääntelyn 
välityksellä sekä yhteiskunnan asentein,

Or. de

Tarkistus 98
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O d. toteaa, että leimaava asennoituminen 
seksityöntekijöihin syrjii 
seksiteollisuudessa työskenteleviä naisia, 
miehiä ja transseksuaaleja,

Or. de

Tarkistus 99
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. ottaa huomioon EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 
1 kohdan p alakohdan, jonka mukaan 
unionin toimintaan sisältyy 
myötävaikuttaminen korkean terveyden 
suojelun tason saavuttamiseen, sekä 
152 artiklan, jonka mukaan kaikkien 
yhteisön politiikkojen ja toimintojen 



PE407.618v01-00 44/93 AM\724932FI.doc

FI

määrittelyssä ja toteuttamisessa 
varmistetaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu,

Or. sv

Tarkistus 100
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O b. ottaa huomioon, että prostituoitujen 
ja seksipalvelujen ostajien oikeudellinen 
asema vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen,

Or. sv

Tarkistus 101
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 a. määrittelee naisiin kohdistuvan 
väkivallan "kaikeksi sukupuoleen 
perustuvaksi väkivallaksi, joka aiheuttaa 
tai todennäköisesti aiheuttaa naisille 
fyysistä, seksuaalista tai henkistä 
vahinkoa tai kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto joko julkisessa tai 
yksityisessä elämässä" Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen vuonna 
1993 hyväksymän naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamista koskevan 
julistuksen mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 102
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 b. määrittää sukupuoleen perustuvan 
väkivallan perheessä ja yhteiskunnassa 
esiintyväksi fyysiseksi, seksuaaliseksi tai 
henkiseksi väkivallaksi, johon luetaan 
pahoinpitely, lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö, myötäjäisiin liittyvä 
väkivalta, raiskaus, naisten 
sukupuolielinten silvonta ja muut naisille 
vahingolliset perinteet, muiden kuin 
puolison tekemä ja hyväksikäyttöön 
liittyvä väkivalta, seksuaalinen häirintä ja 
uhkailu työpaikoilla, oppilaitoksissa ja 
muualla, naiskauppa, pakkoprostituutio 
ja valtion harjoittama tai suvaitsema 
väkivalta;

Or. en

Tarkistus 103
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 c. vetoaa komissioon ja neuvostoon, 
jotta ne loisivat selkeän oikeusperustan 
naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkien 
muotojen torjumiselle ja tekisivät 
päätöksen kokonaan yhteisön 
toimivaltaan kuuluvien menettelytapojen 
perustamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 104
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 d. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
muita valtioita puuttumaan asiaan 
liittyviin rakenteellisiin ongelmiin 
(köyhyys, poliittinen epävakaus tai sota 
sekä sukupuolten tasa-arvon, yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen puute), 
tarvittaessa myös prostituoitujen 
lähtömaissa, jotta olosuhteet eivät 
pakottaisi ihmisiä prostituutioon;

Or. en

Tarkistus 105
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 e. painottaa, ettei lasten prostituutio voi 
koskaan olla vapaaehtoista, koska lapset 
eivät voi "myöntyä" prostituutioon;
kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
kieltämään lasten (alle 21-vuotiaiden) 
prostituution ja torjumaan 
pakkoprostituution muita muotoja 
mahdollisimman energisesti; pyytää 
soveltamaan kiireesti nollatoleranssia 
ehkäisytoimiin, uhrien suojeluun ja 
asiakkaiden syytteeseenpanoon;
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Or. en

Tarkistus 106
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 f. suosittaa, että kaikki omasta tahdosta 
prostituoiduksi alkaneiden aikuisten 
prostituution näkökohdat laillistetaan, ja 
vaatii erityisiä toimia prostituoitujen 
hyväksikäytön ja leimaamisen 
ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 107
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
-1 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 g. pyytää jäsenvaltioita laatimaan 
nimenomaiset prostituutiota koskevat 
toimintalinjat, joilla vältetään 
päällekkäiset normit ja menettelytavat, 
jotka pakottavat prostituoidut 
maanalaiseen toimintaan tai sutenöörien 
valtaan, mikä vain heikentää entisestään 
heidän asemaansa ja 
vaikutusmahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 108
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 h. pitää vapaaehtoista prostituutiota, 
joka määritellään yli 21-vuotiaiden 
omasta tahdosta harjoittamaksi 
prostituutioksi, keinona hankkia elanto ja 
tunnustaa vapaaehtoisten prostituoitujen 
oikeuden osallistua kaikkiin heitä 
koskeviin toimintalinjoihin kansallisella, 
alue- ja paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 109
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
-1 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 i. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
ihmiskaupan vastaisista toimista;

Or. en

Tarkistus 110
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
-1 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 j. painottaa, että 
kansanterveyspolitiikan tavoitteena on 
turvata kaikille hyvä terveys yhtäläisin 
edellytyksin; toteaa, että politiikan 
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ensisijaisena tavoitteena on luoda 
yhteiskunnalliset edellytykset yhtäläisen 
terveyden tason saavuttamiselle 
yhdenvertaisesti, mikä edellyttää 
kansanterveystyön oikeuslähtöisyyttä;
toteaa, että terveys on yksi 
perusihmisoikeuksista ja samalla edellytys 
muiden oikeuksien harjoittamiselle;
huomauttaa, että tästä syystä sellaisiin 
sukupuolten välisiin terveyseroihin, joita 
voidaan ehkäistä, on puututtava;

Or. sv

Tarkistus 111
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
-1 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1 k. toteaa, että jäsenvaltioissa 
sovelletaan erisisältöistä lainsäädäntöä 
seksipalvelujen ostamiseen ja 
prostituutioon, mutta että oikeudellinen 
asema ei vaikuta vakaviin 
terveysvaaroihin, joille prostituoidut 
naiset altistuvat;

Or. sv

Tarkistus 112
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. määrittelee väkivallan 
terveysongelmaksi, koska väkivallan uhrit 
kärsivät monenlaisista terveysongelmista;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 113
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. määrittelee väkivallan 
terveysongelmaksi, koska väkivallan uhrit 
kärsivät monenlaisista terveysongelmista;

1. toteaa prostituoitujen kokeman
väkivallan aiheuttavan terveys- ja 
mielenterveysongelmia;

Or. fr

Tarkistus 114
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. määrittelee väkivallan 
terveysongelmaksi, koska väkivallan uhrit 
kärsivät monenlaisista terveysongelmista;

1. huomauttaa, että väkivalta on 
terveysongelma, koska väkivallan uhrit 
kärsivät monenlaisista terveysongelmista:
fyysisten vammojen (luun murtumat, 
hammasvauriot, aivotärähdykset ym.) 
lisäksi he ovat muita alttiimpia 
masennukselle, ahdistuneisuudelle, 
somaattisille oireille ja vaivoille, 
seksuaaliterveyden ongelmille, mukaan 
lukien gynekologiset vaivat ja muut 
terveysongelmat; toteaa myös, että 
tutkimusten mukaan väkivaltaa kokeneet 
kehittävät haitallisia elintapoja, joihin voi 
kuulua epäterveellinen ruokavalio, 
liikunnan puute, tupakointi ja alkoholin 
liikakäyttö;

Or. sv
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Tarkistus 115
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. vetoaa sen puolesta, että 
seksityöntekijöille turvattaisiin täysin 
kaikki ihmisoikeudet, koska se on paras 
tapa vähentää tai poistaa heidän usein 
kokemansa syrjintä ja hyväksikäyttö ja se 
helpottaa heidän mahdollisuuksiaan 
käyttää terveys- ja sosiaalipalveluja;

Or. en

Tarkistus 116
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. huomauttaa, että sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa kokeneet naiset 
ovat suuremmassa vaarassa kehittää 
kroonisen kivun, toimintarajoitteiden, 
keskenmenojen ja somaattisten häiriöiden 
kaltaisia terveysongelmia; huomauttaa, 
että väkivallan uhrien toissijaiset 
psyykkiset ja tunne-elämän häiriöt 
(jälkitilat) ilmenevät usein alttiutena 
masennukseen, ahdistuneisuuteen sekä 
paniikki-, syömis- ja 
mielenterveyshäiriöihin;

Or. en
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Tarkistus 117
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. uskoo, että naisten ja miesten sekä 
tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo, 
oikeus lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen, 
seksuaalivalistuksen ja 
seksuaaliterveyteen liittyvän hoidon saanti 
sekä seksuaalisuuteen liittyvien 
kysymysten avoin käsittely voivat 
ratkaisevasti edistää HIV:n ja aidsin sekä 
muiden sukupuolitautien ehkäisyä;

Or. sv

Tarkistus 118
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että prostituoituihin naisiin 
kohdistettu väkivalta on vakava 
prostituutioon liittyvä terveysongelma;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 119
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että prostituoituihin naisiin 
kohdistettu väkivalta on vakava 

Poistetaan.
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prostituutioon liittyvä terveysongelma;

Or. fr

Tarkistus 120
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että prostituoituihin naisiin 
kohdistettu väkivalta on vakava 
prostituutioon liittyvä terveysongelma;

2. toteaa, että päätöksentekijöiltä ja 
julkisen terveydenhuollon laitoksilta 
vaaditaan ehdottomasti oikeuslähtöisyyttä 
ja kokonaisvaltaista suhtautumista 
seksityöhön prostituoitujen ja 
seksityöntekijöiden terveyden 
kohentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 121
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että prostituoituihin naisiin 
kohdistettu väkivalta on vakava 
prostituutioon liittyvä terveysongelma;

2. toteaa, että prostituoituihin naisiin 
kohdistetun väkivallan seuraukset ovat
vakava prostituutioon liittyvä 
terveysongelma;

Or. en
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Tarkistus 122
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tähdentää, että sosiaaliset, 
oikeudelliset, henkilöiden välisiin 
suhteisiin liittyvät ja epidemiologiset 
seikat luovat olosuhteet, joissa HIV ja 
sukupuolitaudit leviävät nopeasti; pyytää 
kehittämään tehokkaita kohdennettuja
toimia, joilla edistetään turvallisia 
käyttäytymiä, parannetaan 
mahdollisuuksia käyttää tehokkaita 
terveys- ja sosiaalipalveluja ja puututaan 
haavoittuvuuden taustalla oleviin 
rakenteelliseen ja ammatinharjoittamisen 
ulottuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 123
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa painokkaasti tunnustamaan 
seksityön työksi, jotta sen harjoittajille 
voidaan varmistaa turvalliset ja 
asianmukaiset työolot, sillä 
työttömyysturvan puute altistaa 
seksityöntekijät hyväksikäytölle ja 
heikoille työehdoille;

Or. en
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Tarkistus 124
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia alttiimpia 
väkivallalle;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 125
Lissy Gröner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia alttiimpia 
väkivallalle;

3. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia alttiimpia 
väkivallan kaikille muodoille;

Or. de

Tarkistus 126
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia alttiimpia 
väkivallalle;

3. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
ammattinsa vuoksi huomattavasti muita 
naisia alttiimpia väkivallan eri muodoille;

Or. en
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Tarkistus 127
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, ettei seksityötä pidä 
säännellä tai rajoittaa liiaksi, koska 
seksityö ja seksityöntekijät herättävät 
syrjintää aiheuttavaa pelkoa; katsoo, että 
seksityötä olisi lisäksi kohdeltava samoin 
kuin muita työn muotoja;

Or. en

Tarkistus 128
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia suuremmassa 
vaarassa joutua murhatuksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia suuremmassa 
vaarassa joutua murhatuksi;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 130
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia suuremmassa 
vaarassa joutua murhatuksi;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 131
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 132
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun 

Poistetaan.
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väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

Or. es

Tarkistus 133
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
alttiimpia fyysisille ja psyykkisille 
vammoille;

Or. en
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Tarkistus 135
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti muita naisia alttiimpia 
väkivallasta johtuville fyysisille ja 
psyykkisille vammoille;

Or. en

Tarkistus 136
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 
niinkään liity prostituution korostetun
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät liity 
vain prostituution väkivaltaiseen 
luonteeseen vaan myös sen päivittäiseen 
harjoittamiseen;

Or. sv

Tarkistus 137
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät 

5. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia fyysisille ja 
psyykkisille vammoille, jotka eivät liity 
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niinkään liity prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

vain prostituution korostetun 
väkivaltaiseen luonteeseen vaan myös sen 
päivittäiseen harjoittamiseen;

Or. sv

Tarkistus 138
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia masennukselle, 
itsemurhayrityksille, paniikkihäiriölle, 
traumaperäiselle stressille, unihäiriöille, 
dissosiatiivisille palaumille (flashback) ja 
migreenille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 139
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vahvistaa, että prostituoidut naiset ovat 
huomattavasti alttiimpia masennukselle, 
itsemurhayrityksille, paniikkihäiriölle, 
traumaperäiselle stressille, unihäiriöille, 
dissosiatiivisille palaumille (flashback) ja 
migreenille;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 140
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että riippumatta siitä, 
onko seksiteollisuus jäsenvaltiossa 
laillista, säänneltyä tai kriminalisoitua, se 
on kasvava, prostituoitujen naisten 
terveydelle vahingollinen toiminnanala;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 141
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että riippumatta siitä, 
onko seksiteollisuus jäsenvaltiossa 
laillista, säänneltyä tai kriminalisoitua, se 
on kasvava, prostituoitujen naisten 
terveydelle vahingollinen toiminnanala;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 142
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että riippumatta siitä, 
onko seksiteollisuus jäsenvaltiossa 
laillista, säänneltyä tai kriminalisoitua, se 
on kasvava, prostituoitujen naisten 

Poistetaan.
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terveydelle vahingollinen toiminnanala;

Or. en

Tarkistus 143
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että riippumatta siitä, 
onko seksiteollisuus jäsenvaltiossa laillista, 
säänneltyä tai kriminalisoitua, se on 
kasvava, prostituoitujen naisten terveydelle 
vahingollinen toiminnanala;

7. panee merkille, että riippumatta siitä, 
onko seksiteollisuus jäsenvaltiossa laillista, 
säänneltyä tai kriminalisoitua, se on 
prostituoitujen naisten terveydelle 
vahingollinen toiminnanala;

Or. en

Tarkistus 144
Marusya Ivanova Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
prostituoitujen naisten terveysriskit ovat 
erittäin suuria ja että heidän 
lisääntymisterveytensä vaarantuu, mikä 
vaikuttaa kielteisesti heidän 
mahdollisuuksiinsa tulla äidiksi;

Or. en

Tarkistus 145
Marusya Ivanova Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. ottaa huomioon, että prostituutiolla 
on aina vakavia lääketieteellisiä ja 
taloudellisia seurauksia maan 
terveydenhuoltojärjestelmälle;

Or. en

Tarkistus 146
Marusya Ivanova Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. toteaa, että prostituutio on suorassa 
yhteydessä syntymästään sairaiden tai 
vammaisten ja laiminlyötyjen lasten 
määrän lisääntymiseen; toteaa, että se 
myös lisää kaikkien kansalaisten 
terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 147
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. huomauttaa, että laittoman asemansa 
tai leimatuksi tulemisen vuoksi 
prostituoidut naiset eivät ole yhtä 
halukkaita käyttämään terveyspalveluja 
tai kertomaan avoimesti toiminnastaan, 
mikä auttaisi taudinmääritystä ja 
tervehtymistä; toteaa, että he ovat myös 
haluttomampia käyttämään poliisin tai 
sosiaaliviranomaisten palveluja, joita 



PE407.618v01-00 64/93 AM\724932FI.doc

FI

heille kenties olisi tarjolla;

Or. en

Tarkistus 148
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. tiedostaa, että monet prostituoidut 
naiset ovat äitejä ja että heidän 
terveytensä vaikuttaa välittömästi heidän 
lastensa terveyteen;

Or. en

Tarkistus 149
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
7 c (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. huomauttaa, että kodittomuus on 
prostituoitujen naisten ongelma, joka 
vaikuttaa heidän terveyteensä, 
mielenterveyteensä ja sosiaaliseen 
hyvinvointiinsa;

Or. en

Tarkistus 150
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat 
vaarassa saada sukupuolitaudin ja 
varsinkin HIV/aids-tartunnan;

8. tunnustaa asiakkaiden ja kolmansien 
osapuolten vastuun HIV:n leviämisessä ja 
kiinnittää huomiota koko 
seksityöympäristöön, asiakkaat ja 
kolmannet osapuolet mukaan lukien, eikä 
pelkästään seksityöntekijöihin;

Or. en

Tarkistus 151
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat 
vaarassa saada sukupuolitaudin ja 
varsinkin HIV/aids-tartunnan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 152
Marie Panayotopoulos-Cassiotounna, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat 
vaarassa saada sukupuolitaudin ja 
varsinkin HIV/aids-tartunnan;

Poistetaan.



PE407.618v01-00 66/93 AM\724932FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 153
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
saada sukupuolitaudin ja varsinkin
HIV/aids-tartunnan;

8. toteaa, että ne prostituoitujen naisten 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia;

Or. en

Tarkistus 154
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
saada sukupuolitaudin ja varsinkin
HIV/aids-tartunnan;

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – vaarantavat 
paitsi oman, myös prostituoitujen naisten 
hengen ja terveyden, koska hankkivat 
HIV/ aids-tartunnan ja muita 
sukupuolitauteja ja vielä levittävät niitä 
muille;

Or. en
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Tarkistus 155
Lissy Gröner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
saada sukupuolitaudin ja varsinkin 
HIV/aids-tartunnan;

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
levittää sukupuolitauteja ja varsinkin 
HIV/aids-tartuntaa;

Or. de

Tarkistus 156
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
saada sukupuolitaudin ja varsinkin 
HIV/aids-tartunnan;

8. toteaa, että ne prostituoitujen 
seksipalvelujen ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia – ja jopa maksavat 
siitä turvaseksiä enemmän – ovat vaarassa 
paitsi saada sukupuolitaudin ja varsinkin 
HIV/aids-tartunnan myös levittää 
tartuntaa;

Or. sv

Tarkistus 157
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pitää riskien vähentämisen kannalta 
keskeisen tärkeänä välttää prostituoitujen 
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syrjintää ja varmistaa heidän 
osallistuminen ehkäisytoimiin;

Or. en

Tarkistus 158
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että kuten edellä 
mainitussa CEDAW-komitean 
yleissuosituksessa N:o 19 todetaan, 
perinteinen asennoituminen naisiin 
miehille alamaisina edistää pornografian 
leviämistä ja naisten kuvaamista ja 
kaupallista hyväksikäyttöä seksiobjekteina 
eikä yksilöinä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että kuten edellä 
mainitussa CEDAW-komitean 
yleissuosituksessa N:o 19 todetaan, 
perinteinen asennoituminen naisiin 
miehille alamaisina edistää pornografian 
leviämistä ja naisten kuvaamista ja 
kaupallista hyväksikäyttöä seksiobjekteina 
eikä yksilöinä;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 160
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että kuten edellä 
mainitussa CEDAW-komitean 
yleissuosituksessa N:o 19 todetaan, 
perinteinen asennoituminen naisiin 
miehille alamaisina edistää pornografian 
leviämistä ja naisten kuvaamista ja 
kaupallista hyväksikäyttöä seksiobjekteina 
eikä yksilöinä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 161
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että kuten edellä mainitussa 
CEDAW-komitean yleissuosituksessa 
N:o 19 todetaan, perinteinen 
asennoituminen naisiin miehille alamaisina 
edistää pornografian leviämistä ja naisten 
kuvaamista ja kaupallista hyväksikäyttöä 
seksiobjekteina eikä yksilöinä;

9. huomauttaa, että kuten edellä mainitussa 
CEDAW-komitean yleissuosituksessa 
N:o 19 todetaan, perinteinen 
asennoituminen naisiin miehille alamaisina 
edistää pornografian leviämistä ja naisten 
kuvaamista ja kaupallista hyväksikäyttöä 
seksiobjekteina eikä yksilöinä sekä 
uudentyyppisen orjuuden syntyä nyky-
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 162
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. huomauttaa, että kuten edellä mainitussa 
CEDAW-komitean yleissuosituksessa 
N:o 19 todetaan, perinteinen 
asennoituminen naisiin miehille alamaisina 
edistää pornografian leviämistä ja naisten 
kuvaamista ja kaupallista hyväksikäyttöä 
seksiobjekteina eikä yksilöinä;

9. huomauttaa, että kuten edellä mainitussa 
CEDAW-komitean yleissuosituksessa 
N:o 19 todetaan, perinteinen 
asennoituminen naisiin miehille alamaisina 
ja stereotyyppiset roolit edistävät
pornografian leviämistä ja naisten 
kuvaamista ja kaupallista hyväksikäyttöä 
seksiobjekteina eikä yksilöinä; katsoo, että 
tämä puolestaan synnyttää sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 163
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan 
jäseniä; toteaa, että prostituoitujen 
naisten palveluiden ostajat, jotka 
kieltäytyvät käyttämästä kondomia, 
levittävät sukupuolitauteja ja varsinkin 
HIV:tä ja aidsia sukupuolisessa 
kanssakäymisessään seksiteollisuuden 
ulkopuolisten ihmisten kanssa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 164
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä; 
toteaa, että prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia, levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia sukupuolisessa 
kanssakäymisessään seksiteollisuuden 
ulkopuolisten ihmisten kanssa;

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä; 
kannustaa jäsenvaltioita tekemään 
kansanterveyden ja yksilön terveyden 
vaarantavien tautien tuottamuksellisesta 
levittämisestä rangaistavaa 
seksipalvelujen tarjonnan yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 165
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä; 
toteaa, että prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia, levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia sukupuolisessa 
kanssakäymisessään seksiteollisuuden 
ulkopuolisten ihmisten kanssa;

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä, 
sekä kehottaa prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajia harjoittamaan 
turvaseksiä eli käyttämään kondomia 
sukupuolitautien ja HIV/aids-tartunnan 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 166
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä; 
toteaa, että prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia, levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia sukupuolisessa kanssakäymisessään 
seksiteollisuuden ulkopuolisten ihmisten 
kanssa;

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä; 
toteaa, että prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia, levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia sukupuolisessa kanssakäymisessään 
prostituoitujen ja seksiteollisuuden 
ulkopuolisten ihmisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 167
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa, että seksiteollisuuden 
terveysvaikutuksia ei voida eristää vain 
kyseisen toiminnanalan piiriin, vaan ne 
koskevat myös muita yhteiskunnan jäseniä;
toteaa, että prostituoitujen naisten 
palveluiden ostajat, jotka kieltäytyvät 
käyttämästä kondomia, levittävät 
sukupuolitauteja ja varsinkin HIV:tä ja 
aidsia sukupuolisessa kanssakäymisessään 
seksiteollisuuden ulkopuolisten ihmisten 
kanssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sv

Tarkistus 168
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa, että kaikki edellä mainitut 
ongelmat moninkertaistuvat, kun 
prostituoidut ovat alaikäisiä, jotka ovat 
aina haavoittuvampia ja tarvitsevat 
erityisiä suojatoimia;

Or. fr

Tarkistus 169
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että väkivalta on erottamaton 
osa seksiteollisuutta; huomauttaa, että 
suuri osa prostituoitujen naisten 
tarjoamista tavanomaisina pidetyistä 
palveluista määritellään rikosoikeudessa 
väkivallaksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 170
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että väkivalta on erottamaton 
osa seksiteollisuutta; huomauttaa, että 
suuri osa prostituoitujen naisten 
tarjoamista tavanomaisina pidetyistä 
palveluista määritellään rikosoikeudessa 
väkivallaksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 171
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa vakavasti jäsenvaltioita 
kriminalisoimaan lapsen (alaikäisen) 
seksipalvelujen ostamisen Euroopan 
parlamentin 16. tammikuuta 2008 
antaman päätöslauselman "Tavoitteena 
lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia"1

mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 172
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan, miten suuri osa ihmisistä saa 
HIV-/aids-tartunnan prostituution kautta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 173
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita Poistetaan.

                                               
1 P6_TA-PROV(2008)0012.
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tutkimaan, miten suuri osa ihmisistä saa 
HIV-/aids-tartunnan prostituution kautta;

Or. en

Tarkistus 174
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan, miten suuri osa ihmisistä saa 
HIV-/aids-tartunnan prostituution kautta;

12. kehottaa painokkaasti komissiota ja 
jäsenvaltioita teettämään tutkimuksia sen 
selvittämiseksi, miten suuri osa ihmisistä 
saa HIV-/aids-tartunnan tai muun 
sukupuolitaudin prostituution kautta;

Or. en

Tarkistus 175
Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Heide Rühle, Monica Frassoni, Kathalijne Maria 
Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. viittaa Saksan hallituksen 
teettämään tutkimukseen prostituutiolain 
vaikutuksista, jossa todetaan tuoreen 
tieteellisen näytön osoittavan, että 
prostituoidut eivät ole suurin HIV:tä tai 
aidsia sairastava ryhmä;

Or. en
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Tarkistus 176
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään 
toimiin, joilla pyritään kiinnittämään 
kokonaisvaltaista huomiota prostituutiota 
harjoittaviin naisiin ja varmistamaan, että 
prostituoitujen palvelukeskuksissa 
tarjotaan terveydenhoitopalveluja, 
mielenterveyspalvelut mukaan lukien;

Or. es

Tarkistus 177
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. vaatii jäsenvaltioita edistämään 
prostituoitujen ja heidän lastensa pääsyä 
julkiseen terveydenhuoltoon myöntämällä 
heille varattomien terveyspalvelukortin;

Or. es

Tarkistus 178
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään aloitteita, joilla tuetaan 
prostituutiota harjoittavien naisten 
terveyden suojelun alalla toimivia 
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sosiaalialan järjestöjä ja joissa 
korostetaan välitysponnisteluja;

Or. es

Tarkistus 179
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 d. vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne 
kehittäisivät prostituutiota ja terveyttä 
koskevia valistuskampanjoita, jotka 
suunnataan yhtä lailla potentiaalisille 
asiakkaille kuin nuorille, prostituutiolle 
alttiille riskiryhmille ja kansalaisille 
yleensä;

Or. es

Tarkistus 180
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten erityisiä 
terveysriskejä riippumatta siitä, mikä on 
seksiteollisuuden laillinen asema 
kussakin maassa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 181
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten erityisiä 
terveysriskejä riippumatta siitä, mikä on 
seksiteollisuuden laillinen asema 
kussakin maassa;

14. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen erityisiä 
terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 182
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten erityisiä 
terveysriskejä riippumatta siitä, mikä on 
seksiteollisuuden laillinen asema kussakin 
maassa;

14. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten erityisiä 
terveysriskejä riippumatta siitä, mikä on 
heidän oikeudellinen asemansa kussakin 
maassa;

Or. sv

Tarkistus 183
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa, että jäsenvaltiot – täysin 
riippumatta siitä, onko seksiteollisuus 
maassa laillista, laitonta vai säänneltyä –
tunnustaisivat prostituutioon liittyviä 
ongelmia käsitellessään prostituoitujen 
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naisten heikon aseman ja huolehtisivat 
heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan;

Or. en

Tarkistus 184
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tähdentää, että seksityöntekijät 
saattavat joutua työssään suuren riiston 
kohteeksi, jolloin heillä on yksilöinä hyvin 
vähän määräysvaltaa omiin asioihinsa; 
toteaa, että haavoittuvuus on 
suurimmillaan, kun seksityöntekijät 
toimivat erillään muusta yhteiskunnasta 
ja kun he eivät pidä yhtä ja tue toisiaan 
sosiaalisten verkostojen välityksellä;

Or. en

Tarkistus 185
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pyytää jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon prostituutiota harjoittavien 
transseksuaalisten naisten erityistilanteen, 
sillä se, että he eivät koe biologista 
sukupuoltaan omakseen, rajoittaa heidän 
pääsyään yhteisön tarjoamiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin, mikä on erityisen 
huolestuttavaa, sillä heidän 
terveysriskinsä lisääntyvät ilman 
tarvittavaa terveydellistä seurantaa ja 
erittäin nuorella iällä aloitetun 
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hormonihoidon johdosta;

Or. es

Tarkistus 186
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa 
potilaiden seurannan ohjeet ja käytännöt, 
koska prostituution harjoittamiselle on 
luonteenomaista toimialueen vaihtuvuus;

Or. es

Tarkistus 187
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa painokkaasti niitä 
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on 
laillista tai säänneltyä, huolehtimaan 
saman työturvallisuuslainsäädännön 
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 188
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa painokkaasti niitä 
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on 
laillista tai säänneltyä, huolehtimaan 
saman työturvallisuuslainsäädännön 
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 189
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa painokkaasti niitä 
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on 
laillista tai säänneltyä, huolehtimaan 
saman työturvallisuuslainsäädännön 
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 190
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa painokkaasti niitä
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on 
laillista tai säänneltyä, huolehtimaan 
saman työturvallisuuslainsäädännön 
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

15. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
huolehtimaan saman 
työturvallisuuslainsäädännön 
täytäntöönpanosta prostituutiossa 
prostituoitujen ja seksityöntekijöiden 
osalta kuin muillakin työmarkkinoiden 
aloilla, jotta heitä voidaan suojella 



PE407.618v01-00 82/93 AM\724932FI.doc

FI

hyväksikäytöltä ja riistolta tavanomaisen 
työoikeuden nojalla;

Or. en

Tarkistus 191
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa painokkaasti niitä 
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on laillista 
tai säänneltyä, huolehtimaan saman 
työturvallisuuslainsäädännön
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

15. kehottaa painokkaasti niitä 
jäsenvaltioita, joissa prostituutio on laillista 
tai säänneltyä, huolehtimaan saman 
työterveys- ja -turvallisuuslainsäädännön
täytäntöönpanosta prostituutiossa kuin 
muillakin työmarkkinoiden aloilla;

Or. en

Tarkistus 192
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne eivät 
kriminalisoisi ja saattaisi rangaistavaksi 
prostituoitujen toimintaa, vaan 
kehittäisivät ohjelmia, joilla prostituoituja 
ja seksityöntekijöitä autetaan lopettamaan 
prostituutio, jos he sitä haluavat;

Or. en
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Tarkistus 193
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin- ja huumeidenkäytön tasoa, 
koska useat kanadalaiset ja australialaiset 
tutkimukset osoittavat käytön olevan 
erittäin suurta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 194
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin- ja huumeidenkäytön tasoa, 
koska useat kanadalaiset ja australialaiset 
tutkimukset osoittavat käytön olevan 
erittäin suurta;

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin- ja huumeidenkäytön tasoa;

Or. en

Tarkistus 195
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin- ja huumeidenkäytön tasoa, 

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin-, lääkkeiden- ja laittomien 
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koska useat kanadalaiset ja australialaiset
tutkimukset osoittavat käytön olevan 
erittäin suurta;

huumeiden käytön tasoa, koska useat 
tutkimukset osoittavat käytön olevan 
erittäin suurta;

Or. en

Tarkistus 196
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin- ja huumeidenkäytön tasoa, 
koska useat kanadalaiset ja australialaiset 
tutkimukset osoittavat käytön olevan
erittäin suurta;

16. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
alkoholin-, lääkkeiden- ja 
huumeidenkäytön tasoa, koska useiden 
tutkimusten ja asianomaisten kertoman 
mukaan käyttö on erittäin suurta, sekä 
sitä, onko väärinkäyttö ollut syynä heidän 
prostituoiduksi päätymiseensä ja miten 
väärinkäyttö saattaa altistaa heitä muille 
terveysriskeille;

Or. sv

Tarkistus 197
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan seksityöntekijöiden 
työolosuhteita ja suojaamaan heitä 
pakkotoimilta ja syrjinnältä;

Or. de
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Tarkistus 198
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa painokkaasti komissiota 
tutkimaan mahdollisuuksia kohentaa 
prostituoitujen terveydentilaa
noudattamalla edellä mainitun CEDAW-
komitean yleissuosituksen N:o 19 
13 kohtaa, jossa todetaan, että 
sopimusvaltiot ovat 6 artiklan nojalla 
velvollisia toteuttamaan toimia 
kaikentyyppisen naiskaupan ja naisten 
prostituution hyväksikäytön poistamiseksi;

17. kehottaa painokkaasti komissiota 
tutkimaan prostituutioteollisuuden 
mahdollisia terveysvaikutuksia ja eritoten 
prostituoitujen naisten hyväksikäyttöä 
seksipalvelujen ostajien toimesta
noudattamalla edellä mainitun CEDAW-
komitean yleissuosituksen N:o 19 
13 kohtaa, jossa todetaan, että 
sopimusvaltiot ovat 6 artiklan nojalla 
velvollisia toteuttamaan toimia 
kaikentyyppisen naiskaupan ja naisten 
prostituution hyväksikäytön poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 199
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. huomauttaa, että ihmisarvoisten 
elinolosuhteiden turvaaminen köyhille 
naisille ja maahanmuuttajien 
kotoutumisen parantaminen saattaisivat 
osaltaan vähentää prostituutioon 
turvautumista;

Or. fr
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Tarkistus 200
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tarkastelemaan, miten ja miksi 
prostituoidut naiset alkavat 
prostituoiduiksi, koska useat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että huomattavan monia 
heistä on lapsena käytetty seksuaalisesti 
hyväksi ja/tai raiskattu;

19. vaatii jäsenvaltioita tarkastelemaan 
seksityöntekijöiden työoloja;

Or. en

Tarkistus 201
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tarkastelemaan, miten ja miksi 
prostituoidut naiset alkavat 
prostituoiduiksi, koska useat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että huomattavan monia 
heistä on lapsena käytetty seksuaalisesti 
hyväksi ja/tai raiskattu;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 202
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. vetoaa komissioon ja jäsenvaltioihin, 
jotta ne käynnistäisivät tiedotus- ja 
valistuskampanjoita prostituutioon 
liittyvistä riskeistä ja pedofilian 
kitkemisen välttämättömyydestä; 

Or. fr

Tarkistus 203
Marusya Ivanova Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään 
toimiin nuorille naisille ja miehille 
suunnattujen koulutus- ja 
profylaksiaohjelmien toteuttamiseksi, 
joilla heitä kasvatetaan vastuulliseen 
käyttäytymiseen ja joilla ylipäätään 
vähennetään hallitsemattoman 
seksielämän kielteisiä terveysvaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 204
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa painokkaasti komissiota 
vertailemaan seksiteollisuudessa 
työskentelevien terveydentilaa eri 
jäsenvaltioissa, joissa prostituutio on 
säänneltyä, laillista tai kriminalisoitua;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 205
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa painokkaasti komissiota 
vertailemaan seksiteollisuudessa 
työskentelevien terveydentilaa eri 
jäsenvaltioissa, joissa prostituutio on 
säänneltyä, laillista tai kriminalisoitua;

20. kehottaa painokkaasti komissiota 
vertailemaan seksiteollisuudessa 
työskentelevien naisten terveydentilaa eri 
jäsenvaltioissa, joissa prostituutio on 
säänneltyä, laillista tai kriminalisoitua;

Or. en

Tarkistus 206
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa painokkaasti komissiota 
vertailemaan seksiteollisuudessa 
työskentelevien terveydentilaa eri 
jäsenvaltioissa, joissa prostituutio on 
säänneltyä, laillista tai kriminalisoitua;

20. kehottaa painokkaasti komissiota 
vertailemaan prostituoitujen naisten
terveydentilaa eri jäsenvaltioissa, joissa 
prostituutio on säänneltyä, laillista tai 
kriminalisoitua;

Or. sv

Tarkistus 207
Marusya Ivanova Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota käynnistämään 
prostituoiduille naisille suunnattuja 
ohjelmia terveyden edistämiseksi ja 
tautien torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 208
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
huumeidenkäytön tasoa, sitä miten 
huumeidenkäyttö on vaikuttanut 
prostituoiduksi päätymiseen ja kuinka se 
altistaa heitä terveysvaaroille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 209
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
huumeidenkäytön tasoa, sitä miten 
huumeidenkäyttö on vaikuttanut 
prostituoiduksi päätymiseen ja kuinka se 
altistaa heitä terveysvaaroille;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 210
Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
huumeidenkäytön tasoa, sitä miten 
huumeidenkäyttö on vaikuttanut 
prostituoiduksi päätymiseen ja kuinka se 
altistaa heitä terveysvaaroille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 211
Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan prostituoitujen naisten 
huumeidenkäytön tasoa, sitä miten 
huumeidenkäyttö on vaikuttanut 
prostituoiduksi päätymiseen ja kuinka se 
altistaa heitä terveysvaaroille;

21. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan, kuinka laajaa eri aineiden 
väärinkäyttö on prostituoitujen naisten 
keskuudessa, miten huumeidenkäyttö on 
vaikuttanut prostituoiduksi päätymiseen ja 
kuinka se altistaa heitä terveysvaaroille;

Or. sv

Tarkistus 212
Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo, että tulevissa toimissa on 
varmistettava ensisijaisesti 
seksityöntekijöiden omien 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja 
heidän työ- ja elinolojensa parantaminen 
ja että kyseisiä tavoitteita ja säädöksiä 
laadittaessa on myös kuultava 
asianosaisia;

Or. de

Tarkistus 213
Maria Carlshamre

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa painokkaasti komissiota 
varmistamaan, että jäsenvaltioilla on
voimassa olevaa lainsäädäntöä, jolla naisia 
suojellaan kaikentyyppiseltä väkivallalta 
arkielämässä (mukaan lukien seksuaalinen 
väkivalta, perheväkivalta ja seksuaalinen 
häirintä työpaikalla), ja että kyseistä 
lainsäädäntöä sovelletaan varmasti myös 
prostituoituihin naisiin;

22. kehottaa painokkaasti komissiota 
arvioimaan jäsenvaltioiden voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jolla naisia suojellaan 
kaikentyyppiseltä väkivallalta arkielämässä 
(mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, 
seksuaalinen perheväkivalta ja 
seksuaalinen häirintä työpaikalla), ja
varmistamaan, että kyseistä lainsäädäntöä 
sovelletaan varmasti myös prostituoituihin 
naisiin;

Or. en

Tarkistus 214
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa painokkaasti komissiota 22. kehottaa painokkaasti komissiota 
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varmistamaan, että jäsenvaltioilla on 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, jolla naisia 
suojellaan kaikentyyppiseltä väkivallalta 
arkielämässä (mukaan lukien 
seksuaalinen väkivalta, perheväkivalta ja 
seksuaalinen häirintä työpaikalla), ja että 
kyseistä lainsäädäntöä sovelletaan varmasti 
myös prostituoituihin naisiin;

varmistamaan, että jäsenvaltioilla on 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, jolla naisia 
suojellaan kaikentyyppiseltä väkivallalta ja 
että kyseistä lainsäädäntöä sovelletaan
varmasti myös prostituoituihin naisiin;

Or. en

Tarkistus 215
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tutkimaan kodittomuuden yleisyyttä 
prostituoitujen naisten keskuudessa ja 
sitä, missä määrin kodittomuus pitää 
heidät prostituoituina ja lisää heidän 
altistumistaan terveysriskeille;

Or. en
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Tarkistus 216
Lissy Gröner, Christa Prets

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa painokkaasti komissiota 
suorittamaan tutkimuksen siitä, miten 
pornografia osaltaan voimistaa 
seksiteollisuutta, ottaen huomioon 
CEDAW-komitean yleissuosituksen 
N:o 19;

Poistetaan.

Or. de
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