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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile sunt mai susceptibile de a fi victime ale torturii sexuale; 

B. întrucât mutilarea genitală a femeilor (MGF) constituie o încălcare a Convenției ONU 
împotriva torturii; 

C. întrucât Comisia ONU pentru statutul femeilor a solicitat o interdicție privind lapidarea, 
identificând-o ca o formă de tortură; 

D. întrucât Raportorul special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, a 
afirmat că persoanele LGBT sunt „mai vulnerabile la violență și abuzuri ale drepturilor 
omului”,

1. îndeamnă UE să se asigure, prin intermediul unei condiționări a ajutorului, că țările terțe 
protejează femeile și fetele de tortură; solicită Consiliului să suspende ajutorul pentru 
țările care practică tortura și să direcționeze acest ajutor în sprijinul victimelor; îndeamnă 
Comisia să se asigure că toate noile acorduri de liber schimb cu țările terțe prevăd obligații 
stricte de protecție a femeilor; 

2. subliniază că UE trebuie să continue colaborarea cu țările terțe pentru a eradica practica 
mutilării genitale a femeilor; reamintește statelor membre a căror legislație națională 
incriminează mutilarea genitală, că acestea trebuie să acționeze în temeiul acestei 
legislații; 

3. sprijină interdicția lapidării; subliniază faptul că lapidarea este o formă barbară de 
execuție; 

4. condamnă toate formele de violență în familie, în special crimele de onoare, căsătoriile 
forțate și crimele pentru zestre; afirmă că UE trebuie să trateze aceste forme de violență ca 
tortură;

5. salută faptul că Curtea Penală Internațională a declarat că infracțiunile de gen, inclusiv 
violul, agresiune și umilirea sexuală, sunt forme de tortură, precum și recomandarea sa ca 
aceste infracțiuni să fie considerate drept crime de război;

6. invită UE să promoveze prevenirea, investigarea și urmărirea penală a violenței împotriva 
femeilor în dialogurile sale privind drepturile omului cu țările terțe;

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările drepturilor omului împotriva persoanelor 
LGBT, presupuse sau reale;

8. afirmă că nesepararea femeilor transgender din închisori de deținuții de sex masculin este 
și crudă și inumană.
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