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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sievietes visbiežāk kļūst par seksuālās vardarbības upuriem; 

B. tā kā sieviešu dzimumorgānu kropļošana (FGM) ir ANO Konvencijas pret spīdzināšanu 
pārkāpums; 

C. tā kā ANO Sieviešu statusa komisija nomētāšanu ar akmeņiem uzskata par vienu no 
spīdzināšanas veidiem un aicina to aizliegt; 

D. tā kā ANO ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu 
nāvessodu izpildi ir paziņojis, ka lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas (LGBT) 
visbiežāk tiek pakļauti vardarbībai un cilvēktiesību pārkāpumiem,

1. mudina ES, nosakot palīdzības noteikumus, nodrošināt, ka trešās valstis aizsargā sievietes 
un meitenes pret spīdzināšanu; aicina Padomi apturēt palīdzības sniegšanu tām valstīm, 
kurās tiek praktizēta spīdzināšana, un palīdzību novirzīt tās upuriem; mudina Komisiju 
nodrošināt, ka visi jaunie brīvās tirdzniecības nolīgumi ar trešām valstīm paredz stingras 
to saistības aizsargāt sievietes; 

2. uzsver nepieciešamību turpināt ES sadarbību ar trešām valstīm, lai tiktu izskausta FGM
prakse; atgādina tām dalībvalstīm, kurās pastāv tiesību akti, kas paredz kriminālatbildību 
par FGM, ka šie tiesību akti ir jāpiemēro; 

3. atbalsta aizliegumu nomētāt ar akmeņiem; uzsver, ka tas ir barbarisks nāvessoda veids; 

4. nosoda visu veidu vardarbību ģimenē, jo īpaši, nogalināšanu ģimenes goda vārdā, 
piespiedu laulības un nāvi pūra dēļ; apliecina, ka ES tas viss jāuzskata par spīdzināšanas 
veidiem;

5. atzinīgi vērtē to, ka Starptautiskā krimināltiesa dzimumnoziegumus, tostarp izvarošanu, 
seksuālos uzbrukumus un pazemošanu, uzskata par spīdzināšanas veidiem, un iesaka šos 
noziegumus uzskatīt par kara noziegumiem;

6. aicina ES tās cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm sekmēt pret sievietēm vērstās 
vardarbības novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības;

7. pauž bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas vērsti pret LGBT vai personām, kuras par 
tādām uztver;

8. paziņo, ka ir nežēlīgi un necilvēcīgi apcietinājuma vietās turēt transpersonas – sievietes 
vienā telpā ar apcietinātajiem vīriešiem.


