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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat vrouwen een hoger risico lopen slachtoffer te worden van seksuele 
foltering; 

B. overwegende dat de genitale verminking van vrouwen in strijd is met het VN-Verdrag 
tegen foltering; 

C. overwegende dat de VN-Commissie over de positie van de vrouw heeft opgeroepen tot 
een verbod op steniging, en deze praktijk heeft aangemerkt als een vorm van foltering; 

D. overwegende dat de speciale rapporteur van de VN voor extrajudiciële, parate en arbitraire 
executies heeft verklaard dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders 
kwetsbaarder zijn voor geweld en schendingen van de mensenrechten;

1. verzoekt de EU met klem te waarborgen dat derde landen vrouwen en meisjes beschermen 
tegen foltering, door voorwaarden te koppelen aan steunverlening; verzoekt de Raad de 
steun aan landen die foltering toepassen, op te schorten, en de steun over te hevelen naar 
de slachtoffers; verzoekt de Commissie te waarborgen dat alle nieuwe 
vrijhandelsovereenkomsten met derde landen strenge voorschriften voor de bescherming 
van vrouwen omvatten; 

2. beklemtoont dat de EU met derde landen moet blijven samenwerken om de genitale 
verminking van vrouwen uit te bannen; herinnert de lidstaten die de genitale verminking 
van vrouwen in hun nationale wetgeving strafbaar hebben gesteld eraan dat zij deze 
wetgeving moeten handhaven; 

3. is voorstander van een verbod op steniging; onderstreept dat dit een barbaarse vorm van 
terechtstelling is; 

4. veroordeelt alle vormen van huiselijk geweld, met name eermoorden, gedwongen 
huwelijken en moorden naar aanleiding van de bruidschat, die door de EU ook als 
foltering zouden moeten worden behandeld;

5. is ingenomen met het feit dat het Internationaal Strafhof gendergerelateerd geweld – met 
inbegrip van verkrachting, aanranding en seksuele vernedering – heeft aangemerkt als een 
vorm van foltering, en heeft aanbevolen dat dergelijke misdrijven als oorlogsmisdaden 
worden beschouwd;

6. verzoekt de EU om de voorkoming, opsporing en vervolging van geweld tegen vrouwen 
in haar mensenrechtendialogen met derde landen te bevorderen;

7. geeft uiting aan zijn zorgen over de schending van de mensenrechten van lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen die daarvoor worden aangezien;

8. merkt op dat het zowel wreed als onmenselijk is om vrouwelijke transgendergevangenen 
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niet te scheiden van mannelijke gevangenen.


