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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et naistel on suurem tõenäosus langeda seksuaalse piinamise ohvriks; 

B. arvestades, et naiste suguelundite moonutamine kujutab endast ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni rikkumist; 

C. arvestades, et ÜRO naiste olukorda käsitlev komisjon on nõudnud naiste kividega 
surnuksloopimise keelustamist, määratledes selle kui piinamisviisi; 

D. arvestades, et ÜRO kohtuväliste, kiirkorras või omavoliliste hukkamiste eriraportöör on 
väitnud, et homo-, bi- ja transseksuaalid on haavatavamad vägivalla ja inimõiguste 
rikkumiste suhtes;

1. nõuab tungivalt, et EL tagaks abi tingimuslikkuse kaudu, et kolmandad riigid kaitseksid 
naisi ja tütarlapsi piinamiste eest; kutsub nõukogu üles peatama abi riikidele, kus 
kasutatakse piinamist, ja suunama selle abi ohvritele; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, 
et kõigis uutes kolmandate riikidega sõlmitavates vabakaubanduslepingutes oleks ette 
nähtud ranged naisi kaitsvad kohustused; 

2. rõhutab ELi jätkuvat vajadust töötada kolmandate riikidega, kaotamaks naiste 
suguelundite moonutamise tavad; tuletab meelde neile liikmesriikidele, kelle õigusaktid 
kriminaliseerivad naiste suguelundite moonutamise, vajadust toimida vastavalt oma 
õigusaktidele; 

3. toetab kividega surnuksloopimise keelustamist; rõhutab, et see on barbaarne 
hukkamisviis;

4. mõistab hukka kõik koduse vägivalla vormid, eelkõige aumõrvad, sundabielud ja 
kaasavaraga seotud surmad; kinnitab, et EL peab neid käsitlema piinamisviisidena;

5. väljendab heameelt selle üle, et Rahvusvahelise Kriminaalkohus loeb piinamisvormideks 
ka soopõhised kuriteod, sealhulgas vägistamise, seksuaalse väärkohtlemise ja alandamise, 
ning kiidab heaks soovituse käsitleda neid kuritegusid sõjakuritegudena;

6. kutsub ELi üles kolmandate riikidega peetavas inimõiguste alases dialoogis edendama 
naistevastase vägivalla ennetamist, uurimist ja selle üle kohtumõistmist;

7. väljendab muret seoses inimõiguste rikkumistega arvatavate või tegelike homo-, bi- ja 
transseksuaalide vastu;

8. väidab, et suutmatus eraldada kinnipeetavaid transseksuaalseid naisvange meesvangidest 
on julm ja ebainimlik.


