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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че жените е по-вероятно да бъдат подложени на сексуални 
изтезания; 

Б. като има предвид, че гениталното осакатяване на жени представлява нарушение на 
Конвенцията на ООН против изтезанията; 

В. като има предвид, че Комисията на ООН за положението на жените призова за 
забрана на убиването с камъни, като го определи като вид изтезание; 

Г. като има предвид, че специалният докладчик на ООН за извънсъдебните и 
произволните екзекуции и екзекуциите по бърза процедура заяви, че лесбийките и 
хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните лица са в по-уязвимо 
положение по отношение на насилието и нарушенията на правата на човека;

1. настоятелно призовава ЕС да осигури, чрез обвързване на помощта с условия, че 
третите държави защитават жените и момичетата от изтезания; призовава Съвета да 
преустанови помощта за държави, в които се извършват изтезания, и да пренасочи 
помощта с цел оказване на помощ на жертвите; настоятелно призовава Комисията 
да се погрижи всички нови споразумения за свободна търговия с трети държави да 
предвиждат строги задължения за защита на жените; 

2. подчертава, че все още е необходимо ЕС да сътрудничи с трети държави с цел 
премахване на практиката, свързана с гениталното осакатяване на жени; напомня на 
държавите членки, чието национално законодателство разглежда гениталното 
осакатяване на жени като наказуемо деяние, че те трябва да следят за прилагането 
на това законодателство; 

3. подкрепя въвеждането на забрана върху убиването с камъни; подчертава, че то 
представлява варварска форма на екзекуция; 

4. осъжда всички форми на домашно насилие, по-специално убийствата за защита на 
честта, принудителните бракове и убийствата, свързани със зестри; заявява, че ЕС 
трябва да ги разглежда като форми на изтезание;

5. посреща със задоволство включването от Международния наказателен съд на 
престъпленията, свързани с пола, включително изнасилванията и сексуалното 
насилие и унизяване, сред формите на изтезания, както и неговата препоръка тези 
престъпления да се разглеждат като военни престъпления;

6. призовава ЕС в рамките на неговия диалог по правата на човека с трети държави да 
насърчава предотвратяването, разследването и съдебното преследване на насилието 
срещу жени;
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7. изразява загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека срещу 
предполагаеми или действителни лесбийки и хомосексуални, бисексуални и 
транссексуални лица;

8. заявява, че неразделянето в затворите на транссексуалните жени от мъжете 
представлява жестока и нечовешка практика.


