
Rezolu ia Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare  
la exploatarea sexual  i prostitu ia ! impactul acestora  

asupra egalit ii de gen [2013/2103(INI)] 

Parlamentul European, 
- având în vedere art. 4 i 5 din Declara ia Universal  a Drepturilor Omului din 1948, 
- având în vedere Conven ia ONU din 1949 pentru suprimarea traficului de persoane i a 

exploat rii prostitu rii semenilor, 
- având în vedere art. 6 din Conven ia CEDAW din 1979, care urm re te combaterea 

tuturor formelor de trafic de femei i a exploat rii prostitu iei femeilor, 
- având în vedere Conven ia ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,  
- având în vedere Declara ia ONU din 1993 privind eliminarea violen ei împotriva femei-

lor, al c rei art. 2 afirm  c  violen a împotriva femeilor cuprinde: !violen a fizic , sexual  i 
psihologic  survenit  în comunitate în general, incluzând violul, abuzurile sexuale, h r uirea 
sexual  i intimidarea la locul de munc , în institu iile de înv mânt sau în alte entit i, 
traficul de femei i prostitu ia for at ", 

- având în vedere Protocolul de la Palermo din 2000 privind prevenirea, eliminarea i 
sanc ionarea traficului de persoane, în special cu femei i copii, care completeaz  Conven ia 
Organiza iei Na iunilor Unite împotriva criminalit ii organizate transna ionale, i este anexat 
acesteia din urm , 

- având în vedere obiectivul strategic D.3 din Platforma de ac iune i Declara ia de la 
Beijing din 1995, 

- având în vedere Conven ia nr. 29 a OIM privind munca for at  sau obligatorie, al c rei 
art. 2 define te munca for at , 

- având în vedere Declara ia (11) de la Bruxelles a Organiza iei Interna ionale pentru 
Migra ie (OIM) privind prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane, care solicit  o 
politic  global , multidisciplinar  i coordonat  în mod eficace, care s  implice actori din 
toate domeniile vizate, 

- având în vedere recomand rile Consiliului Europei în acest domeniu, cum ar fi Reco-
mandarea nr. R 11 din 2000 privind traficul de fiin e umane în scopul exploat rii sexuale, 
Recomandarea nr. R 5 din 2002 privind protec ia femeilor împotriva violen ei i Recoman-
darea 1545 din 2002 privind campania împotriva traficului de femei, 

- având în vedere Conven ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiin e umane, 

- având în vedere propunerea de recomandare a Adun rii Parlamentare a Consiliului 
Europei, intitulat  !Incriminarea cump r rii de servicii sexuale în vederea combaterii trafi-
cului de persoane în scopul exploat rii sexuale", doc. nr. 12920 din 26 aprilie 2012, 

- având în vedere Decizia ministerial  nr. 1(12) de la Viena a OSCE de sus inere a m su-
rilor OSCE i a Planului de Ac iune al OSCE pentru combaterea traficului de fiin e umane 
(Decizia nr. 557, adoptat  în 2003), 

- având în vedere art. 2 i 13 din Tratatul privind Uniunea European , 
- având în vedere Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind 

combaterea traficului de persoane, 
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- având în vedere Decizia-cadru 2011/36/UE a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea i combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acestuia, precum i de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 a Consiliului, 

- având în vedere Rezolu ia Consiliului privind ini iativele de combatere a traficului de 
fiin e umane, în special femei1, 

- având în vedere Strategia UE în vederea eradic rii traficului de persoane, 
- având în vedere Rezolu ia sa din 15 iunie 1995 referitoare la a 4-a Conferin  mondial  

privind femeile, care a avut loc la Beijing, pe tema !Ac iune pentru egalitate, dezvoltare i 
pace"2, 

- având în vedere rezolu ia sa din 24 aprilie 1997 privind Comunicarea Comisiei referi-
toare la con inuturile ilegale i d un toare de pe internet3, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 16 septembrie 1997 referitoare la necesitatea unei cam-
panii europene având ca obiectiv o toleran  zero fa  de violen a împotriva femeilor4, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 24 octombrie 1997 referitoare la Cartea verde a 
Comisiei privind protec ia minorilor i a demnit ii umane în serviciile audiovizuale i infor-
ma ionale5, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 6 noiembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind combaterea turismului sexual cu copii i un aide-mémoire privind contribu ia Uniunii 
Europene la consolidarea luptei împotriva abuzului i a exploat rii sexuale a copiilor6, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 16 decembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind traficul de femei în scopul exploat rii sexuale7, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 13 mai 1998 referitoare la propunerea de Recomandare 
a Consiliului privind protec ia minorilor i a demnit ii umane în serviciile audiovizuale i 
informa ionale8, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 17 decembrie 1998 referitoare la respectarea drepturilor 
omului în Uniunea European 9, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 10 februarie 1999 referitoare la armonizarea formelor 
de protec ie în completarea statutului de refugiat în Uniunea European 10, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 30 martie 2000 privind Comunicarea Comisiei c tre 
Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic i Social i Comitetul Regiunilor, pri-
vind punerea în aplicare a m surilor de combatere a turismului sexual cu copii11, 

- având în vedere rezolu ia sa din 11 aprilie 2000 privind ini iativa Republicii Austria în 
vederea adopt rii unei decizii a Consiliului privind combaterea pornografiei infantile pe 
internet12, 
                                                           

1  JO C 260 din 29 octombrie 2003, p. 4. 
2  JO C 166 din 3 iulie 1995, p. 92.  
3  JO C 150 din 19 mai 1997, p. 38. 
4  JO C 304 din 6 octombrie 1997, p. 55. 
5  JO C 339 din 10 noiembrie 1997, p. 420. 
6  JO C 358 din 24 noiembrie 1997, p. 37. 
7  JO C 14 din 19 ianuarie 1998, p. 39. 
8  JO C 167 din 1 iunie 1998, p. 128. 
9  JO C 98 din 9 aprilie 1999, p. 279. 

10  JO C 150 din 28 mai 1999, p. 203. 
11  JO C 378 din 29 decembrie 2000, p. 80. 
12  JO C 40 din 7 februarie 2001, p. 41. 
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- având în vedere Rezolu ia sa din 18 mai 2000 referitoare la m surile luate ca urmare a 
Programului de ac iune de la Beijing13, 

- având în vedere rezolu ia sa din 19 mai 2000 privind Comunicarea Comisiei c tre Con-
siliu i Parlamentul European intitulat  !Ac iuni suplimentare în lupta împotriva traficului de 
femei"14, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 15 iunie 2000 privind Comunicarea Comisiei c tre 
Consiliu i Parlamentul European intitulat  !Victimele infrac ionalit ii în Uniunea Euro-
pean : reflec ii asupra normelor i m surilor care trebuie adoptate"15, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 12 iunie 2001 privind propunerea de Decizie cadru a 
Consiliului privind combaterea traficului de fiin e umane16, 

- având în vedere rezolu ia sa din 17 ianuarie 2006 privind strategiile de prevenire a 
traficului de femei i copii expu i riscului de exploatare sexual 17, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 2 februarie 2006 referitoare la situa ia actual  a luptei 
împotriva violen ei fa  de femei i ac iunile viitoare18, 

- având în vedere rezolu ia sa din 15 martie 2006 privind prostitu ia for at  în contextul 
evenimentelor sportive mondiale19, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violen ei 
împotriva femeilor20, 

- având în vedere rezolu ia sa din 5 aprilie 2011 referitoare la priorit ile i structura unui 
nou cadru al politicii UE de combatere a violen ei împotriva femeilor21, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 6 februarie 2013 referitoare la cea de-a 57-a sesiune a 
CSF a ONU: Eliminarea i prevenirea tuturor formelor de violen  împotriva femeilor i a 
fetelor22, 

- având în vedere Rezolu ia sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizat , 
corup ie i sp larea de bani: recomand ri cu privire la ac iunile i ini iativele care se impun23, 

- având în vedere campania de con tientizare organizat  de Lobby-ul european al femeilor 
i intitulat  !Not for sale" (Nu e de vânzare), 

- având în vedere art. 48 din Regulamentul s u de procedur , 
- având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii i egalitatea de gen i avizul 

Comisiei pentru dezvoltare (A7-0071/2014), 
A. întrucât prostitu ia este un fenomen care comport  o dimensiune de gen, de propor ii 

globale, implicând aproximativ 40-42 de milioane de persoane din întreaga lume, marea ma-
joritate a persoanelor care se prostitueaz  fiind femei i fete i aproape to i cump r torii fiind 
b rba i, i întrucât aceasta reprezint  atât o cauz , dar i o consecin  a inegalit ii de gen; 

                                                           
13  JO C 59 din 23 februarie 2001, p. 258. 
14  JO C 59 din 23 februarie 2001, p. 307. 
15  JO C 67 din 1 martie 2001, p. 304. 
16  JO C 53 E din 28 februarie 2002, p. 114. 
17  JO C 287 E din 24 noiembrie 2006, p. 75. 
18  JO C 288 E din 25 noiembrie 2006, p. 66. 
19  JO C 291 E din 30 noiembrie 2006, p. 292. 
20  JO C 285 E din 21 octombrie 2010, p. 53. 
21  JO C 296 E din 2 octombrie 2012, p. 26. 
22  Texte adoptate, P7_TA(2013)0045. 
23  Texte adoptate, P7_TA(2013)0444. 
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B. întrucât prostitu ia i prostitu ia for at  sunt forme de sclavie incompatibile cu demni-
tatea uman  i drepturile fundamentale ale omului; 

C. întrucât traficul de fiin e umane, în special de femei i copii, pentru exploatare sexual , 
precum i alte forme de exploatare, este una dintre cele mai flagrante înc lc ri ale drepturilor 
omului; întrucât traficul de fiin e umane este în cre tere la nivel global, ca urmare a cre terii 
criminalit ii organizate i a profitabilit ii sale; 

D. întrucât munca este una d]intre principalele surse de autorealizare uman , prin care 
indivizii î i aduc o contribu ie la binele colectiv; 

E. întrucât prostitu ia i prostitu ia for at  sunt intrinsec legate de inegalitatea de gen din 
societate i are un impact asupra statutului femeilor i b rba ilor în societate i asupra 
percep iei rela iilor reciproce dintre ace tia i a sexualit ii; 

F. întrucât s n tatea sexual  i a reproducerii este promovat  prin abord ri s n toase ale 
sexualit ii bazate pe respect reciproc; 

G. întrucât Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea i combaterea 
traficului de persoane i protejarea victimelor acestuia instituie dispozi ii ferme în ceea ce 
prive te victimele; 

H. întrucât fiecare politic  în materie de prostitu ie are un impact asupra realiz rii 
egalit ii de gen, afectând în elegerea problematicii de gen i comunic  mesaje i norme unei 
societ i, inclusiv tineretului s u; 

I. întrucât prostitu ia func ioneaz  ca o afacere creând o pia , cu diferi i actori interconec-
ta i, în cadrul c reia proxene ii i achizitorii calculeaz  i ac ioneaz  în scopul de a- i asigura 
sau m ri pie ele i maximiza profiturile i întrucât clien ii joac  un rol esen ial deoarece 
men in cererea pe aceast  pia ; 

J. întrucât, potrivit OMS, !s n tatea sexual  necesit  o abordare pozitiv  i respectuoas  a 
sexualit ii i a rela iilor sexuale, precum i posibilitatea de a avea experien e sexuale 
agreabile i sigure, f r  constrângere, discriminare i violen "; 

K. întrucât prostitu ia reduce toate actele intime la valoarea lor monetar  i diminueaz  
fiin a uman  transformând-o în marf  sau obiect la dispozi ia clientului; 

L. întrucât marea majoritate a persoanelor care se prostitueaz  provin din grupuri 
vulnerabile; 

M. întrucât proxenetismul este strâns legat de criminalitatea organizat ; 
N. întrucât criminalitatea organizat , traficul de persoane, crimele extrem de violente i 

corup ia înfloresc în jurul prostitu iei, iar orice cadru de legalizare aduce beneficii în primul 
rând proxene ilor, care se pot transforma în !oameni de afaceri"; 

O. întrucât pie ele prostitu iei alimenteaz  traficul cu femei i copii24; 
P. întrucât traficul func ioneaz  ca mijloc de aprovizionare a pie elor prostitu iei cu femei 

i fete minore; 
Q. întrucât datele UE arat  c  politicile curente de combatere nu sunt eficiente i c  exist  

o problem  în identificarea i urm rirea în justi ie a trafican ilor, fiind necesar s  se consoli-
deze anchetele cazurilor de trafic sexual, urm rirea în justi ie i condamnarea trafican ilor de 
fiin e umane; 

                                                           
24  În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoa-

ne, în special femei i copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostitu ia asupra amplorii 
traficului de fiin e umane. 
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R. întrucât tot mai mul i tineri, dintre care, în mod alarmant, mul i copii, sunt for a i s  se 
prostitueze; 

S. întrucât presiunile sub care se desf oar  actele de prostitu ie pot fi directe i fizice ori 
indirecte, de exemplu, prin intermediul presiunii asupra familiei în ara de origine, i întrucât 
astfel de presiuni pot fi psihologice i insidioase; 

T. întrucât principala responsabilitate pentru combaterea traficului de fiin e umane le 
revine statelor membre i întrucât, în aprilie 2013, doar ase state membre au notificat tran-
spunerea complet  a Directivei UE privind combaterea traficului de fiin e umane, al c rei 
termen de punere în aplicare a expirat la 6 aprilie 2013; 

U. întrucât Comisia, în Strategia pentru egalitate între femei i b rba i (2010-2015), a 
declarat c  !inegalit ile între femei i b rba i încalc  drepturi fundamentale"; 

V. întrucât exist  o divergen  enorm  în modul în care statele membre trateaz  
prostitu ia, existând dou  abord ri principale: una consider  prostitu ia ca o înc lcare a 
drepturilor femeii # o form  de sclavie sexual  # care conduce la inegalitate de gen în 
detrimentul femeilor i la men inerea acesteia; cealalt  abordare sus ine c  prostitu ia ca atare 
promoveaz  egalitatea de gen prin faptul c  promoveaz  dreptul femeilor de a de ine controlul 
asupra a ceea ce vor s  fac  cu propriul corp; în ambele cazuri, fiecare stat membru are 
competen a de a decide modul de abordare a problemei prostitu iei; 

W. întrucât, de i exist  o diferen  între !prostitu ia for at " i !prostitu ia voluntar "; 
X. întrucât chestiunea prostitu iei trebuie s  fie abordat  cu o viziune pe termen lung i din 

perspectiva egalit ii de gen, 
 
1. recunoa te c  prostitu ia, prostitu ia for at  i exploatarea sexual  constituie chestiuni 

extrem de specifice genului i înc lc ri ale demnit ii umane, contrare principiilor drepturilor 
omului, printre care egalitatea de gen, i, de aceea, sunt contrare principiilor Cartei 
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv a scopului i principiului egalit ii 
de gen;  

2. subliniaz  obligativitatea respect rii dreptului la s n tate a tuturor femeilor, inclusiv a 
dreptului la corpurile i sexualitatea lor, f r  constrângeri, discriminare i violen ; 

3. subliniaz  faptul c  exist  mai multe leg turi între prostitu ie i trafic i recunoa te c  
prostitu ia # atât la nivel global, cât i în Europa # alimenteaz  traficul de femei vulnerabile i 
fete minore, multe dintre acestea având vârste cuprinse între 13-25 de ani; subliniaz  c , 
conform datelor Comisiei Europene, majoritatea victimelor (62 %) sunt traficate în scopul 
exploat rii sexuale, femeile i fetele reprezentând 96 % din victimele identificate sau 
presupuse, iar propor ia victimelor din ri ter e înregistrând o cre tere în ultimii ani;  

4. recunoa te, totu i, c  lipsa de date fiabile, exacte i comparabile între ri, datorate în 
principal naturii ilegale i de multe ori invizibile a prostitu iei i traficului, men in opacitatea 
pie ii prostitu iei i împiedic  decizia politic , ceea ce înseamn  c  toate cifrele sunt bazate 
exclusiv pe estim ri;  

5. subliniaz  faptul c  prostitu ia este i o problem  de s n tate, deoarece are efecte 
negative asupra s n t ii persoanelor care o practic , acestea fiind mult mai susceptibile de a 
suferi traume sexuale, fizice i psihice, dependen  de alcool i droguri, fiind expuse i unei 
rate de mortalitate mai mari decât media popula iei; adaug  i subliniaz  c  mul i dintre 
cump r torii de sex solicit  sexul comercial neprotejat, ceea ce cre te riscul de efecte negative 
asupra s n t ii, atât pentru persoanele care se prostitueaz , cât i pentru cump r tori; 
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6. subliniaz  faptul c  prostitu ia for at , prostitu ia i exploatarea în industria sexului pot 
avea consecin e fizice i psihologice devastatoare, pe termen lung, pentru persoanele impli-
cate, chiar i dup  ce au p r sit mediul prostitu iei, mai ales pentru copii i adolescen i, pe 
lâng  faptul c  reprezint  atât o cauz , cât i o consecin  a inegalit ii de gen, perpetuând 
stereotipurile de gen i concep ii stereotipe despre femeile care vând sex, cum ar fi ideea c  
corpurile femeilor i fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a b rba ilor; 

7. invit , de asemenea, statele membre s  introduc , în conformitate cu legisla ia na io-
nal , consiliere i controale de s n tate regulate i confiden iale pentru persoanele prostituate, 
în alte loca ii decât cele în care au loc actele de prostitu ie; 

8. recunoa te c  persoanele care se prostitueaz  sunt un grup cu risc ridicat de infec ii cu 
HIV i cu alte boli cu transmitere sexual ; 

9. invit  statele membre s  fac  schimb de cele mai bune practici cu privire la modalit ile 
de reducere a pericolelor asociate prostitu iei de strad ; 

10.  recunoa te c  prostitu ia i prostitu ia for at  pot avea un impact asupra violen ei 
împotriva femeilor în general, studiile referitoare la cump r torii de sex ar tând c  b rba ii 
care apeleaz  la sexul pl tit au o imagine degradant  despre femei25; prin urmare, sugereaz  
autorit ilor na ionale competente ca interdic ia privind cump rarea de servicii sexuale s  fie 
înso it  de o campanie de sensibilizare în rândul b rba ilor; 

11. subliniaz  c  persoanele prostituate sunt deosebit de vulnerabile din punct de vedere 
social, economic, fizic, psihologic, emo ional i familial i sunt mai mult expuse riscului de 
violen  i v t mare decât persoanele implicate în oricare alte activit i; prin urmare, for ele 
na ionale de poli ie ar trebui s  fie încurajate s  se ocupe, printre altele, de ratele sc zute de 
condamnare pentru violul comis asupra prostituatelor; subliniaz  faptul c  persoanele care se 
prostitueaz  sunt, de asemenea, supuse oprobriului public i sunt stigmatizate social, chiar 
dac  înceteaz  practicarea prostitu iei; 

12.  atrage aten ia asupra faptului c  femeile prostituate au dreptul la maternitate, la 
cre terea i la îngrijirea copiilor lor; 

13.  subliniaz  faptul c  normalizarea prostitu iei are un impact asupra violen ei împotriva 
femeilor; subliniaz  în special c  datele arat  c  b rba ii care apeleaz  la sexul pl tit sunt mai 
susceptibili de a comite acte sexuale coercitive i alte acte de violen  împotriva femeilor i au 
deseori atitudini misogine;  

14.  observ  c  între 80-95% dintre persoanele prostituate au suferit o form  de violen  
înainte de a se prostitua (viol, incest, pedofilie), c  62% dintre acestea declar  ca au fost 
violate, iar 68% sufer  de tulbur ri de stres post-traumatic # un procent similar cu cel al 
victimelor torturii26, 

15.  subliniaz  c  prostitu ia copiilor nu poate fi niciodat  voluntar , copiii neavând capaci-
tatea de !a- i da consim mântul" pentru practicarea prostitu iei; îndeamn  statele membre s  
combat  prostitu ia copiilor (care implic  persoane sub 18 ani), cât se poate de energic, deoa-
rece aceasta este cea mai grav  form  de prostitu ie for at ; cere de urgen  toleran  zero care 
s  se bazeze pe prevenirea, protejarea victimelor i pedepsirea clien ilor; 

                                                           
25  La urm toarea adres  pot fi consultate mai multe studii cu privire la cump r torii de servicii 

sexuale: (http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en). 
26  M. Farley, Violence against women and post-traumatic stress syndrome, in Women and Health, 

1998; D. Damant, Trajectoires d&entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité, Le Journal 
International de Victimologie, nr. 3, aprilie 2005. 
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16.  subliniaz  faptul c  prostitu ia copiilor i exploatarea sexual  a copiilor sunt în cre tere 
i prin intermediul re elelor sociale, unde sunt des utilizate forme de în el ciune i intimidare; 

17.  atrage aten ia asupra fenomenului prostitu iei minorilor, care nu este identic cu moles-
tarea sexual  i ale c rui r d cini î i au originea în situa iile economice dificile i lipsa 
îngrijirii p rinte ti; 

18.  subliniaz  necesitatea unor m suri eficiente care s  acorde o aten ie deosebit  înl tu-
r rii persoanelor prostituate minore de pe a a-numit  pia  a prostitu iei i intr rii lor pe 
aceast  pia , precum i axarea pe combaterea activit ilor care contravin obiectivelor Con-
ven iei ONU cu privire la drepturile copilului i Protocolului op ional aferent; 

19.  consider  c  plata unor servicii sexuale prestate de persoane sub 21 de ani care prac-
tic  prostitu ia ar trebui s  constituie o infrac iune, în timp ce serviciile în sine oferite de 
acestea nu ar trebui pedepsite; 

20.  atrage aten ia asupra fenomenului !sponsoriz rii", care reprezint  prostitu ia fetelor 
minore sau a fetelor care abia au ajuns la vârsta majoratului în schimbul unor bunuri de lux 
sau al unor sume mici de bani care s  le asigure fondurile pentru cheltuielile zilnice sau pentru 
cheltuielile legate de educa ie; 

21.  atrage aten ia statelor membre c  educa ia joac  un rol important în prevenirea prosti-
tu iei i a criminalit ii organizate asociate cu aceasta i, prin urmare, recomand  organizarea 
în coli i colegii a unor campanii educa ionale speciale, de sensibilizare i prevenire, speci-
fice vârstei i recomand  statelor membre ca educa ia în spiritul egalit ii s  reprezinte un 
obiectiv fundamental al procesului de educa ie a tinerilor; 

22.  atrage aten ia asupra faptului c  publicitatea pentru servicii sexuale în ziare i platfor-
mele sociale din media pot fi mijloacele de sus inere a traficului de persoane i a prostitu iei; 

23.  atrage aten ia asupra rolului tot mai mare al internetului i al re elelor sociale online 
în recrutarea de prostituate noi i tinere prin intermediul re elelor de trafic de persoane; soli-
cit , de asemenea, organizarea de campanii de prevenire pe internet, care s  ia în considerare 
grupurile vulnerabile vizate de aceste re ele de trafic de persoane; 

24.  atrage aten ia asupra unor efecte, în cea mai mare parte negative, ale produc iei 
mediatice i pornografice, în special în mediul online, prin crearea unei imagini nefavorabile a 
femeilor care ar putea conduce la desconsiderarea personalit ii umane a acestora i le-ar 
putea prezenta ca pe o marf ; avertizeaz , totodat , c  libertatea sexual  nu trebuie inter-
pretat  ca un element de dispre uire a femeilor; 

25.  subliniaz  faptul c  normalizarea prostitu iei influen eaz  percep ia tinerilor asupra 
sexualit ii i asupra rela iilor dintre femei i b rba i; 

26.  subliniaz  faptul c  persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, i invit  toate 
statele membre s  abroge legisla ia represiv  împotriva celor care practic  prostitu ia; 

27.  invit  statele membre ale UE s  manifeste re inere în a atribui un caracter infrac ional 
sau penal acelor persoane care se prostitueaz  i s  creeze programe care s  le sprijine s  î i 
schimbe profesia, dac  doresc;  

28.  consider  c  reducerea cererii ar trebui s  fac  parte dintr-o strategie integrat  de com-
batere a traficului în statele membre;  

29.  consider  c  un mod de combatere a traficului de femei i fete minore pentru exploa-
tare sexual  i de îmbun t ire a egalit ii de gen este modelul implementat în Suedia, Islanda 
i Norvegia (a a-numitul model nordic) i discutat în prezent în mai multe ri europene, unde 
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cump rarea de servicii sexuale constituie o infrac iune, i nu serviciile persoanelor care se 
prostitueaz ; 

30.  subliniaz  c  prostitu ia este o chestiune transfrontalier  i c  statele membre ar trebui 
s  î i asume responsabilitatea pentru combaterea cump r rii de sex în afara propriului 
teritoriu; 

31.  subliniaz  c  unele date confirm  efectul disuasiv al modelului nordic asupra traficului 
în Suedia, unde prostitu ia i traficul de sex nu au crescut, i c  acest model este din ce în ce 
mai mult sus inut de popula ie, în special de tineri, ceea ce arat  c  legisla ia a determinat o 
schimbare a atitudinilor; 

32.  recunoa te rezultatele unui raport guvernamental recent elaborat în Finlanda, care 
îndeamn  la o incriminare total  a cump r rii sexului, i c  abordarea finlandez , care incri-
mineaz  cump r torii i nu victimele traficului, s-a dovedit ineficient  în lupta împotriva 
traficului de persoane; 

33.  consider  c  legisla ia ofer  o oportunitate de a clarifica semnifica ia normelor accepta-
bile în societate i de a crea o societate atent  la aceste valori; 

34.  consider  c  tratarea prostitu iei ca o !munc  sexual " legal , dezincriminarea industri-
ei sexului în general i legalizarea proxenetismului nu reprezint  o solu ie pentru asigurarea 
siguran ei femeilor i fetelor minore vulnerabile în fa a violen ei i exploat rii, ci are efectul 
opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de violen , conducând i la cre terea 
num rului de femei i fete minore care sufer  abuzuri, prin încurajarea pie elor de prostitu ie; 

35.  condamn  orice încerc ri politice sau discursuri politice care pleac  de la premisa c  
prostitu ia poate fi o solu ie pentru femeile migrante din Europa; 

36.  solicit , prin urmare, statelor membre, în conformitate cu legisla ia na ional , s  
confere autorit ilor poli iene ti i celor responsabile pentru spa iile în care au loc acte de 
prostitu ie, dreptul de a intra în sedii i de a efectua verific ri în mod arbitrar; 

37.  invit  insistent Comisia i statele membre s  mobilizeze mijloacele i instrumentele ne-
cesare pentru a lupta împotriva traficului i a exploat rii sexuale i pentru a reduce prostitu ia 
ca înc lcare a drepturilor fundamentale ale femeilor # în special în ceea ce prive te minorii # 
i a egalit ii de gen; 

38.  invit  statele membre s  transpun  în legisla ia na ional  cât mai repede posibil 
Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea i combaterea traficului de per-
soane i protejarea victimelor acestuia, precum i de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI 
a Consiliului, îndeosebi în scopul protej rii victimelor; 

39.  invit  insistent Comisia s  evalueze impactul pe care cadrul legal european conceput 
în vederea elimin rii traficului pentru exploatare sexual  l-a avut pân  în prezent, s  studieze 
în continuare structurile activit ilor de prostitu ie i trafic de fiin e umane în scopul exploa-
t rii sexuale în UE i nivelul crescut al turismului sexual în UE, acordând o aten ie special  
minorilor, precum i s  promoveze schimbul de cele mai bune practici între statele membre; 

40.  subliniaz  faptul c , Comisia ar trebui s  finan eze în continuare proiectele i 
programele care vizeaz  combaterea traficului de fiin e umane i a exploat rii sexuale; 

41.  solicit  statelor membre s  conceap  i s  implementeze politici de combatere a traficu-
lui de persoane, a exploat rii sexuale i a prostitu iei, s  se asigure c  toate p r ile interesate, 
cum ar fi ONG-urile, poli ia i agen iile de aplicare a legii, precum i serviciile sociale i 
medicale sunt sprijinite i implicate în decizii i coopereaz ; 
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42.  constat  c  marea majoritate a persoanelor care se prostitueaz  ar dori s  se opreasc , 
dar nu se simt capabile s  fac  acest lucru; subliniaz  faptul c  aceste persoane au nevoie de 
sprijin adecvat, în special psihologic i de asisten  social , pentru a sc pa de re ele de exploa-
tare sexual  i dependen ele frecvent asociate cu acestea; propune, prin urmare, ca autorit ile 
competente s  pun  în aplicare programe pentru ie irea din mediul prostitu iei, în strâns  
cooperare cu p r ile implicate; 

43.  subliniaz  importan a unei preg tiri adecvate a serviciilor de poli ie i a personalului 
din sistemul judiciar într-un mod mai general, în ceea ce prive te diferitele aspecte ale 
exploat rii sexuale, inclusiv aspectele legate de gen i de imigrare i îndeamn  statele membre 
s  încurajeze autorit ile de poli ie s  coopereze cu victimele i s  le încurajeze s  depun  
m rturie, pentru a încuraja existen a unor servicii specializate în cadrul poli iei i, de aseme-
nea, s  angajeze femei de poli ie; subliniaz  necesitatea cooper rii judiciare între statele 
membre în vederea combaterii mai eficiente a re elelor de trafic de persoane în Europa; 

44.  atrage aten ia autorit ilor na ionale asupra impactului recesiunii economice asupra 
num rului tot mai mare de b rba i, femei i fete minore for a i, inclusiv femeile migrante s  
practice prostitu ia; 

45.  subliniaz  faptul c  problemele economice i s r cia sunt principalele cauze ale 
prostitu iei în rândul femeilor tinere i minorelor i c  strategiile de gen vizând prevenirea, 
campaniile la nivel na ional i la nivel european adresate în special comunit ilor excluse 
social i celor afla i în situa ii de vulnerabilitate sporit  (de exemplu persoanele cu dizabilit i 
i tinerii din sistemul de protec ie a copiilor), m surile de reducere a s r ciei i de cre tere a 

gradului de con tientizare, atât în rândul cump r torilor, cât i a furnizorilor de sex, precum i 
schimbul de cele mai bune practici sunt elemente esen iale pentru combaterea exploat rii 
sexuale a femeilor i minorelor, în special în rândul migran ilor; recomand  Comisiei s  
desemneze o !S pt mân  european  pentru combaterea traficului de fiin e umane"; 

46.  subliniaz  faptul c  excluziunea social  reprezint  un factor major ce contribuie la 
vulnerabilitatea crescut  a femeilor i fetelor minore dezavantajate în fa a traficului de fiin e 
umane; subliniaz , de asemenea, c  criza economic  i social  a m rit omajul, adesea f când 
femeile cele mai vulnerabile, inclusiv celor situate mai sus pe scara social , s  devin  
prostituate, pentru a învinge s r cia i excluziunea social ; invit  statele membre s  abordeze 
problemele sociale care determin  prostitu ia b rba ilor, femeilor i a copiilor; 

47.  solicit  insistent statelor membre s  finan eze organiza iile care lucreaz  pe teren, 
oferindu-le fonduri i strategii de ie ire, s  ofere servicii sociale inovatoare pentru victimele 
exploat rii sexuale i traficului de persoane, inclusiv pentru femeile migrante i f r  acte, prin 
evaluarea nevoilor i a riscurilor individuale ale acestora, în scopul de a beneficia de asisten , 
sprijin i o protec ie corespunz toare, precum i s  implementeze politici (cu o abordare 
holist  i prin intermediul diferitelor servicii din domeniul poli iei, imigr rii, s n t ii i 
educa iei) care s  ajute femeile i minorii vulnerabili s  ias  din mediul prostitu iei, asigu-
rându-se c  aceste programe au un temei legal i dispun de finan area necesar  pentru a atinge 
respectivul obiectiv; subliniaz  importan a consilierii psihologice i necesitatea ca victimele 
exploat rii sexuale s  fie reintegrate în societate; subliniaz  faptul c  acest proces are nevoie 
de timp i necesit  elaborarea unui plan de via  care reprezint  o alternativ  credibil  i 
viabil  pentru persoanele care s-au prostituat anterior; 
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48.  subliniaz  faptul c  este nevoie de mai multe analize i dovezi statistice pentru a decide 
care este cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei i fete în scopul exploat rii 
sexuale; 

49.  solicit  insistent statelor membre s  evalueze efectele pozitive i negative ale încadr rii 
penale a cump r rii de servicii sexuale în privin a reducerii prostitu iei i traficului; 

50.  solicit  UE i statelor membre s  dezvolte politici de gen preventive în rile de 
origine ale persoanelor care se prostitueaz  ca rezultat al traficului, orientate atât c tre 
cump r torii de sex, cât i c tre femei i minori, prin sanc iuni, campanii de con tientizare i 
educa ie; 

51.  invit  UE i statele membre s  ia m suri de descurajarea a practicii turismului sexual 
în interiorul sau în afara UE; 

52.  solicit  ca Serviciul European de Ac iune Extern  s  ia m suri pentru a opri practi-
carea prostitu iei în zonele de conflict în care for ele militare ale UE sunt prezente; 

53.  încredin eaz  Pre edintelui sarcina de a transmite prezenta rezolu ie Consiliului i 
Comisiei.  


