
PA\1004239LT.doc PE519.704v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2013/2169(INI)

24.9.2013

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užsienio reikalų komitetui

dėl kankinimo panaikinimo pasaulyje
(2013/2169(INI))

Nuomonės referentė: Marina Yannakoudakis



PE519.704v01-00 2/3 PA\1004239LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\1004239LT.doc 3/3 PE519.704v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys paprastai tampa seksualinių kankinimų aukomis;

B. kadangi moterų lyties organų žalojimas pažeidžia JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą;

C. kadangi JT Moterų padėties komitetas užmėtymą akmenimis laiko kankinimo būdu ir 
paragino jį uždrausti;

D. kadangi JT specialusis pranešėjas mirties bausmių, vykdomų neteisėtai, po sumarinio 
proceso ar be teismo proceso, pareiškė, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 
asmenys dažniau patiria smurtą ir žmogaus teisių pažeidimus;

1. ragina ES nustatant pagalbos sąlygas užtikrinti, kad trečiosios šalys moteris ir mergaites 
apsaugotų nuo kankinimų; ragina Tarybą laikinai nutraukti pagalbos tiekimą toms šalims, 
kuriose vykdomi kankinimai, ir tą pagalbą skirti aukoms remti; ragina Komisiją užtikrinti, 
kad visuose naujuose laisvosios prekybos susitarimuose su trečiosiomis šalimis būtų 
numatyti griežti reikalavimai apsaugoti moteris;

2. pabrėžia, kad ES vis dar turi bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis panaikindama moterų 
lyties organų žalojimą; primena valstybėms narėms, kuriose galioja nacionaliniai teisės 
aktai, pagal kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė už moterų lyties organų žalojimą, 
tuos teisės aktus taikyti;

3. remia tai, kad būtų uždraustas užmėtymas akmenimis: pabrėžia, kad šis nuosprendžio 
vykdymo būdas yra žiaurus;

4. smerkia visų formų smurtą šeimose, visų pirma, vadinamuosius žudymus dėl garbės, 
priverstines santuokas ir mirtis dėl kraičio; patvirtina, kad ES turi tai laikyti kakinimo 
būdais;

5. palankiai vertina tai, kad tarptautinis baudžiamasis teismas seksualinius nusikaltimus, 
įskaitant išžaginimą, seksualinį prievartavimą ir žeminimą, laiko kankinimo būdais ir 
rekomenduoja šiuos nusikaltimus laikyti karo nusikaltimais;

6. ragina ES vykdant savo žmogaus teisių dialogą su trečiosiomis šalimis skatinti užkirsti 
kelią smurtui prieš moteris, jį tirti ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą;

7. reiškia susirūpinimą dėl tariamų arba tikrų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
asmenų žmogaus teisų pažeidimų;

8. teigia, kad įkalinimo vietose translyčių moterų kalinių neatskirti nuo vyrų yra žiauru ir 
nežmoniška.


