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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy jsou častějšími oběťmi sexuálního mučení; 

B. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je porušením Úmluvy OSN 
proti mučení; 

C. vzhledem k tomu, že Komise OSN pro postavení žen vyzvala k zákazu kamenování, které 
považuje za formu mučení; 

D. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN v záležitosti poprav bez řádného soudu
a hromadných či svévolných poprav uvedl, že lesbické ženy, gayové, bisexuálové
a transsexuálové „častěji čelí násilí a porušování lidských práv“;

1. naléhavě vyzývá EU, aby prostřednictvím podmíněnosti pomoci zajistila, aby třetí země 
chránily ženy a dívky před mučením; vyzývá Radu, aby pozastavila poskytování pomoci 
zemím, které se k mučení uchylují, a aby pomoc přesměrovala na podporu obětí; naléhá 
na Komisi, aby zajistila, že všechny nové dohody o volném obchodu se třetími zeměmi 
budou obsahovat přísné požadavky na ochranu žen; 

2. zdůrazňuje, že EU musí nadále spolupracovat se třetími zeměmi na vymýcení praxe 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; připomíná členským státům, podle jejichž 
právních předpisů je tato praxe trestná, že se těmito předpisy musí řídit; 

3. podporuje zákaz kamenování; zdůrazňuje, že se jedná o krutý způsob popravy; 

4. odsuzuje všechny formy domácího násilí, zejména vraždy ze cti, nucené sňatky a úmrtí 
kvůli věnu; trvá na tom, že EU k těmto praktikám musí přistupovat jako k formám 
mučení; 

5. vítá, že Mezinárodní trestní soud mezi formy mučení zahrnul sexuální trestné činy, včetně 
znásilnění, sexuálních útoků a ponižování, i jeho doporučení, aby tyto činy byly 
považovány za válečné zločiny;

6. žádá, aby EU v rámci svých dialogů o lidských právech se třetími zeměmi prosazovala 
prevenci, vyšetřování a stíhání násilí páchaného na ženách;

7. vyjadřuje znepokojení nad porušováním lidských práv lesbických žen, gayů, bisexuálů
a transsexuálů nebo osob, které jsou za ně považovány;

8. prohlašuje, že praxe, kdy ve vazbě nejsou oddělovány transsexuální vězenkyně od vězňů, 
je krutá a nehumánní.


