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PROCEDUREVERLOOP 

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen benoemde op haar vergadering van 
4 november 2003 Anna Karamanou tot rapporteur voor advies. 

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering van 4 december 2003. 

Op de vergadering van 20 januari 2004 hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan 
de hierna volgende suggesties. 

Bij de stemming waren aanwezig: Anna Karamanou (voorzitter en rapporteur voor advies), 
Marianne Eriksson (ondervoorzitter), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy 
Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas 
Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (verving Robert Goodwill), Christa Prets, Amalia 
Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel en Elena Valenciano Martínez-Orozco. 
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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

- gelet op artikel 6 en 49 van het Verdrag betreffende  de Europese Unie, 

- gelet op de conclusies van de EU-Top van Helsinki van 10-11 december 1999, 

- gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

- gelet de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 

1. is verheugd over de inspanningen die Turkije zich heeft getroost op het terrein van 
vrouwenrechten en gelijke kansen, maar betreurt het feit dat het Turkse nationaal instrument 
"directoraat-generaal situatie en positie van vrouwen" het nog steeds zonder een wettelijke 
status moet stellen en daardoor zonder de benodigde economische en personele middelen; 
dringt er bij Turkije krachtig op aan door te gaan met zijn toezegging om de gelijke 
behandeling en de gelijke kansen van vrouwen en mannen te bevorderen; 

2. maakt zich zorgen dat geweld in huiselijke kring en andere vormen van geweld tegen 
vrouwen nog steeds op grote schaal voorkomen; dringt er bij Turkije op aan om volledige 
wettelijke bescherming, rechtsbijstand en economische steun aan de slachtoffers te verlenen 
alsook te zorgen voor blijf-van-mijn-lijfhuizen en soortgelijke faciliteiten, die vrijwel 
ontbreken; verzoekt de Commissie door te gaan met controle op de ontwikkelingen op dit 
terrein; 

3. is bezorgd over de aanhoudende overvallen, vaak van seksuele aard, door leden van de 
binnenlandse veiligheidsstrijdkrachten op vrouwen; stelt met bezorgdheid vast dat vooral 
Koerdische vrouwen hieronder te lijden hebben en verzoekt Turkije dergelijke overvallen 
doortastend te vervolgen en alle nodige maatregelen te treffen om dergelijke incidenten 
doeltreffend tegen te gaan; 

4. verzoekt Turkije om gendergelijkheid op te nemen als onderdeel van het zesde 
hervormingspakket van het Wetboek van Strafrecht - artikel 51 van de algemene bepalingen - 
dat handelt over misdrijven die zijn gepleegd onder extreme provocatie, van toepassing op 
misdrijven die van oudsher worden beschouwd als misdrijven tegen zedelijkheid; verzoekt 
een eind te maken aan de praktijk dat vonnissen in zaken van "eremisdrijven" worden 
verminderd onder verwijzing naar traditie en gewoontes (art. 462) waarbij het opmerkt dat 
dergelijke misdrijven zouden moeten worden beschouwd als moord met voorbedachten rade, 
alsook schrapping van het woord "maagdelijkheid" bij de bepalingen over aanranding en 
verkrachting in het Wetboek van Strafrecht; 

5. stelt met tevredenheid vast dat de levensverwachting van vrouwen aanzienlijk is toegenomen, 
maar betreurt het feit dat Turkije nog steeds tot de groep landen (met Roemenië en Bulgarije) 
behoort die het laagste percentage van hun begroting (tussen 2,9 en 5%) aan gezondheidszorg 
besteden; 

6. betreurt het dat de implementatie van de nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zeer 
beperkt is (bepalingen die slaan op het delen van tijdens het huwelijk verworven goederen); 



AD\520874NL.doc 5/5 PE 337.812 

 NL 

7. dringt er bij Turkije op aan om artikel 8 over het recht van werkende vrouwen op 
moederschapsbescherming van het Europees sociaal handvest te implementeren, dat ook 
door Turkije is geratificeerd; 

8. maakt zich zorgen dat er nog steeds weinig vrouwen vertegenwoordigd zijn in gekozen 
lichamen en in de regering en dringt er bij Turkije op aan meer te doen zodat vrouwen beter 
worden vertegenwoordigd bij de politieke en economische besluitvorming; 

9. is van oordeel dat de deelneming op voet van gelijkheid van vrouwen aan het onderwijs een 
fundamentele voorwaarde is voor een grotere deelneming van vrouwen aan de politieke en 
economische besluitvormingsprocessen, en dringt er bij Turkije op aan zijn maatregelen 
inzake de gerichte ondersteuning van vrouwen op alle onderwijsgebieden, met name in het 
kader van hoger onderwijs en beroepsopleiding, duidelijk te intensiveren. 
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