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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα σεξουαλικού 
βασανισμού· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί 
παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των 
Γυναικών ζήτησε την απαγόρευση του λιθοβολισμού, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια μορφή 
βασανιστηρίων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξώδικες, τις 
συνοπτικές και τις αυθαίρετες εκτελέσεις δήλωσε ότι οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αμφιφυλόφιλοι και οι διεμφυλικοί (ΛΟΑΔ) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν 
θύματα βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει, μέσω καθορισμού προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
βοήθειας, ότι οι τρίτες χώρες προστατεύουν γυναίκες και κορίτσια από τα βασανιστήρια· 
καλεί το Συμβούλιο να αναστείλει τη χορήγηση βοήθειας σε χώρες στις οποίες ασκούνται 
βασανιστήρια και να χρησιμοποιήσει αυτή τη βοήθεια για τη στήριξη των θυμάτων· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών με τρίτες χώρες προβλέπουν αυστηρές υποχρεώσεις οι οποίες διασφαλίζουν 
την προστασία των γυναικών· 

2. τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες 
προκειμένου να εξαλειφθεί η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη των οποίων η εθνική νομοθεσία ποινικοποιεί τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ότι πρέπει να ενεργούν σεβόμενα 
αυτή τη νομοθεσία· 

3. τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του λιθοβολισμού· τονίζει ότι ο λιθοβολισμός αποτελεί 
μια βαρβαρική μορφή εκτέλεσης· 

4. καταδικάζει κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα εγκλήματα τιμής, 
αναγκαστικούς γάμους και φόνους για λόγους προίκας· επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πράξεις ως μορφές βασανιστηρίων·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναγνωρίζει τα εγκλήματα 
που έχουν ως κίνητρο το φύλο, μεταξύ άλλων τον βιασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και 
ταπείνωση, ως μορφές βασανιστηρίων, καθώς και τη σύστασή του ότι τα εγκλήματα αυτά 
πρέπει να θεωρούνται ως εγκλήματα πολέμου·

6. καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο των διαλόγων που διεξάγει με τρίτες χώρες σχετικά με τα 
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δικαιώματα του ανθρώπου, να προωθεί την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη της βίας κατά 
των γυναικών·

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που 
διαπράττονται εις βάρος ατόμων που είναι ή θεωρούνται ότι είναι ΛΟΑΔ·

8. επισημαίνει ότι ο μη διαχωρισμός φυλακισμένων διεμφυλικών γυναικών από άνδρες 
κρατούμενους αποτελεί βάναυση αλλά και απάνθρωπη πρακτική.


