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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže pravdepodobnosť stať sa obeťou sexuálneho mučenia je vyššia u žien;  

B. keďže zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov predstavuje porušenie Dohovoru OSN 
proti mučeniu; 

C. keďže Komisia OSN pre postavenie žien vyzvala, aby sa zakázalo kameňovanie ako 
forma mučenia; 

D. keďže osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, sumárne alebo svojvoľné popravy 
uviedol, že lesbičky, gayovi, bisexuáli a transsexuáli sú náchylnejší na násilie a zneužitie 
ľudských práv; 

1. žiada EÚ, aby pomocou podmienenosti pomoci zabezpečila, že tretie krajiny budú chrániť 
ženy a dievčatá pred mučením; vyzýva Komisiu, aby pozastavila pomoc  krajinám 
praktizujúcim mučenie a pomoc presmerovala na podporu obetiam; žiada Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky nové dohody o voľnom obchode s tretími štátmi budú predpisovať 
prísne povinnosti týkajúce sa ochrany žien; 

2. zdôrazňuje, že je naďalej nutné, aby EÚ spolupracovala s tretími štátmi na odstraňovaní 
praktík mrzačenia pohlavných orgánov; upozorňuje tie členské štáty, ktorých vnútroštátne 
právne predpisy považujú mrzačenie pohlavných orgánov za trestný čin, že musia podľa 
týchto právnych predpisov aj konať; 

3. vyslovuje sa za zákaz kameňovania; zdôrazňuje, že ide o barbarskú formu popravy; 

4. odsudzuje všetky formy domáceho násilia, najmä vraždy v mene cti, nútené manželstvá a 
vraždy súvisiace s venom; potvrdzuje, že EÚ musí považovať všetky tieto formy za 
mučenie;

5. víta skutočnosť, že Medzinárodný trestný súd považuje odteraz rodovo odôvodnené 
trestné činy vrátane znásilnenia, sexuálneho napadnutia a ponižovania za formy mučenia, 
a víta tiež odporúčanie, aby sa tieto trestné považovali za vojnové zločiny;

6. vyzýva EÚ, aby sa vo svojich dialógoch s tretími štátmi na tému ľudských práv 
zasadzovala o predchádzanie, vyšetrovanie a stíhanie násilia páchaného na ženách;

7. vyjadruje znepokojenie zo zneužívania ľudských práv voči domnelým alebo skutočným 
lesbičkám, gayom, bisexuálom a transsexuálom;  

8. konštatuje, že neoddelenie transrodových väzenkýň od mužských väzňov vo väzniciach je 
kruté a nehumánne. 


