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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a nők nagyobb eséllyel lesznek szexuális kínzás áldozatai,

B. mivel a női nemi szervek megcsonkítása a kínzás elleni ENSZ-egyezménybe ütközik, 

C. mivel az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága felszólított az általa a kínzás egyik 
formájának nyilvánított megkövezés betiltására, 

D. mivel az ENSZ bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések kérdésével 
foglalkozó különmegbízottja kijelentette, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transzszexuális személyek „sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve az erőszak és az 
emberi jogok megsértése tekintetében”,

1. sürgeti az Európai Uniót, hogy a segélyek feltételekhez való kötése révén biztosítsa, hogy 
a harmadik országok megvédjék a nőket és a lányokat a kínzástól; felhívja a Tanácsot, 
hogy függessze fel a segélyek folyósítását a kínzás gyakorlatát folytató országokba, és a 
segélyt fordítsa az áldozatok támogatására; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy 
a harmadik országokkal kötött valamennyi új szabadkereskedelmi megállapodás 
rendelkezzen a nők védelmére irányuló szigorú kötelezettségekről; 

2. hangsúlyozza, hogy továbbra is szükség van az EU harmadik országokkal való 
együttműködésére annak érdekében, hogy felszámolják a női nem szervek 
megcsonkításának gyakorlatát; emlékezteti azokat a tagállamokat, amelyekben a női nemi 
szervek megcsonkítása a nemzeti jogszabályok szerint büntetendő, hogy feltétlenül 
alkalmazzák ezeket a jogszabályokat; 

3. támogatja a megkövezés betiltását; hangsúlyozza, hogy a megkövezés a kivégzés barbár 
formája; 

4. elítéli a családon belüli erőszak minden formáját, különösen a becsületbeli gyilkosságokat, 
a kényszerházasságot és a nők hozományért történő meggyilkolását; megerősíti, hogy az 
Európai Uniónak ezeket kínzási formaként kell kezelnie;

5. üdvözli, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság kínzásnak tekinti a nemi alapon elkövetett 
bűncselekményeket, többek között a nemi erőszakot, valamint a szexuális bántalmazást és 
megszégyenítést; üdvözli a Nemzeti Büntetőbíróság arra irányuló javaslatát, hogy ezeket a 
bűncselekményeket háborús bűncselekményeknek tekintsék;

6. felhívja az Európai Uniót, hogy a harmadik országokkal az emberi jogokról folytatott 
párbeszédei során mozdítsa elő, hogy a nők ellen elkövetett erőszak esetén folytassanak 
kivizsgálást és indítsanak büntetőeljárást;

7. aggodalmát fejezi ki a feltételezett vagy bizonyítottan leszbikus, meleg, biszexuális vagy 
transzszexuális személyeket érő emberi jogi sérelmek miatt;
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8. kijelenti, hogy egyszerre kegyetlen és embertelen bánásmód, ha a börtönökben a 
transznemű női fogvatartottakat nem különítik el a férfi fogvatartottaktól.


