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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi n-nisa huma l-aktar fiċ-ċans li jkunu vittmi tat-tortura sesswali; 

B. billi l-mutilazzjoni ġenitali femminili tikkostitwixxi ksur tal-Konvenzjoni tan-NU kontra 
t-tortura; 

C. billi l-Kummissjoni tan-NU dwar l-istatus tan-nisa sejħet għall-projbizzjoni tat-tħaġġir, 
filwaqt li identifikata bħala forma ta' tortura; 

D. billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji u 
arbitrarji ddikjara li l-persuni LGBT huma aktar vulnerabbli għall-vjolenza u l-abbużi tad-
drittijiet tal-bniedem;

1. Iħeġġeġ lill-UE tiżgura, permezz ta' kundizzjonalità tal-għajnuna, li l-pajjiżi terzi jħarsu 
lin-nisa u lill-bniet mit-tortura; jistieden lill-Kunsill jissospendi l-għajnuna lill-pajjiżi li 
jwettqu t-tortura u jgħaddi l-għajnuna biex jiġu appoġġati l-vittmi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiżgura li l-Ftehimiet ġodda kollha ta' Kummerċ Ħieles ma' pajjiżi terzi 
jkunu jipprevedu obbligi stretti li jissalvagwardjaw lin-nisa;  

2. Jenfasizza l-ħtieġa kontinwa għall-UE biex taħdem ma' pajjiżi terzi sabiex teqred il-
prattika tal-mutilazzjoni ġenitali femminili; ifakkar lil dawk l-Istati Membri li għandhom 
leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkriminalizza l-mutilazzjoni ġenitali femminili li jeħtiġilhom 
jaġixxu dwar din il-leġiżlazzjoni; 

3. Jappoġġa projbizzjoni tat-tħaġġir; jenfasizza li din hija xorta ta' eżekuzzjoni barbara;  

4. Jikkundanna l-forom kollha ta' vjolenza domestika, b'mod partikolari l-qtil tal-unur, iż-
żwieġ furzat u l-imwiet minħabba dota; jafferma li l-UE għandha titrattahom bħala forom 
ta' tortura;

5. Jilqa' l-inklużjoni min-naħa tal-Qorti Kriminali Internazzjonali tad-delitti b'rabta mal-
ġeneru, inklużi stupri, attakki sesswali u umiljazzjoni, bħala forom ta' tortura, kif ukoll ir-
rakkomandazzjoni tiegħu li dawn id-delitti huma meqjusa bħala delitti tal-gwerra;

6. Jistieden lill-UE tippromwovi l-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-
vjolenza kontra n-nisa fi ħdan id-djalogi tagħha ma' pajjiżi terzi b'rabta mad-drittijiet tal-
bniedem;

7. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kontra persuni preżunti 
jew li huma realment LGBT; 

8. Jiddikjara li n-nuqqas ta' separazzjoni ta' priġunieri nisa transġeneru mill-priġunieri rġiel 
fid-detenzjoni hija krudili kif ukoll inumana.
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