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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że kobiety częściej padają ofiarą tortur na tle seksualnym;

B. mając na uwadze, że okaleczanie narządów płciowych kobiet stanowi naruszenie 
konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur;

C. mając na uwadze, że Komisja ONZ ds. Statusu Kobiet wezwała do wprowadzenia zakazu 
kamienowania, określając je jako formę tortury;

D. mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i 
arbitralnych egzekucji stwierdził, że przedstawiciele mniejszości seksualnych są bardziej 
podatni na przemoc oraz łamanie praw człowieka;

1. nalega, by w drodze obwarowania pomocy warunkami UE zadbała, by kraje trzecie 
chroniły kobiety i dziewczęta przed torturami; wzywa Radę do zawieszenia pomocy dla 
krajów stosujących tortury oraz do przekierowywania środków pomocowych na cel 
wspierania ofiar; apeluje do Komisji o dopilnowanie, by wszystkie nowe umowy o 
wolnym handlu zawierane z krajami trzecimi uwzględniały bezwarunkowe zobowiązanie 
do ochrony kobiet;

2. podkreśla, że konieczne jest prowadzenie przez UE stałej współpracy z krajami trzecimi w 
zakresie wykorzenienia praktyki okaleczania narządów płciowych kobiet; przypomina 
państwom członkowskim, których ustawodawstwo krajowe uznaje praktykę okaleczania 
żeńskich narządów płciowych za niezgodną z prawem, by przestrzegały tego 
ustawodawstwa;

3. popiera zakaz kamienowania; podkreśla, że jest to barbarzyńska forma egzekucji;

4. potępia wszelkie formy przemocy domowej, a w szczególności zabójstwa honorowe, 
przymusowe małżeństwa oraz zabójstwa posagowe; potwierdza, że UE musi traktować je 
jako formy tortury;

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny przestępstw o 
podłożu seksualnym, w tym gwałtów, napaści i poniżania na tle seksualnym, za formy 
tortury i zalecenie, aby przestępstwa te uznano za zbrodnie wojenne;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym praw człowieka, jaki prowadzi z krajami trzecimi, 
wspierała zapobieganie przemocy wobec kobiet, a także prowadzenie dochodzeń w 
sprawie tego rodzaju przemocy i stawianie winnych przed sądem;

7. wyraża zaniepokojenie łamaniem praw człowieka przedstawicieli mniejszości 
seksualnych lub osób podejrzewanych o bycie przedstawicielami tych mniejszości;

8. jest zdania, że nierozdzielnie więźniów transseksualnych płci żeńskiej od więźniów płci 
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męskiej w zakładach karnych jest okrutne i nieludzkie.


