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 PROCESSO  

Na sua reunião de 4 de Novembro de 2003, a Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade de Oportunidades designou relatora de parecer Anna Karamanou. 

Na sua reunião de 4 de Dezembro de 2003, a comissão procedeu à apreciação do projecto de 
parecer. 

Na sua reunião de 20 de Janeiro de 2004, a comissão aprovou as sugestões que seguidamente 
se expõem por unanimidade. 

Encontravam-se presentes no momento da votação Anna Karamanou (presidente e relatora de 
parecer), Marianne Eriksson (vice-presidente), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, 
Lissy Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, 
Thomas Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (em substituição de Robert Goodwill), 
Christa Prets, Amalia Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco. 
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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar: 

- Tendo em conta os artigos 6° e 49° do Tratado da União Europeia, 

- Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de Helsínquia, de 10 e 11 de 
Dezembro de 1999, 

- Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

-   Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres das Nações Unidas, 

1. Congratula-se com os esforços realizados pela Turquia no domínio dos direitos da mulher 
e da igualdade de oportunidades, mas lamenta o facto de a instituição nacional turca 
denominada "Direcção-Geral para a situação e o estatuto da mulher" carecer ainda de um 
estatuto jurídico e, consequentemente, dos necessários recursos económicos e humanos; 
encoraja fortemente a Turquia a prosseguir o seu empenho na promoção da igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens; 

2. Regista, com preocupação, que a violência doméstica e outras formas de violência contra 
a mulher ainda estão amplamente disseminadas; exorta a Turquia a conceder protecção 
jurídica, judiciária e económica integral às vítimas, bem como locais de abrigo e outras 
instalações para este efeito, as quais são praticamente inexistentes; exorta a Comissão a 
continuar a acompanhar de perto os desenvolvimentos neste domínio; 

3. Exprime a sua preocupação pelos actos de violência, frequentemente de carácter sexual, 
cometidos por membros das forças da ordem contra as mulheres; constata com 
inquietação que as mulheres curdas são particularmente vítimas de tais actos e solicita à 
Turquia que as reprima firmemente e adopte todas as medidas necessárias para pôr termo 
a essas actuações; 

4. Exorta a Turquia a adoptar a igualdade entre homens e mulheres como parte integrante do 
seu sexto pacote de reformas do Código Penal -artigo 51° das Disposições Gerais- relativo 
aos crimes cometidos sob provocação extrema, aplicável a ofensas tradicionalmente 
qualificadas de atentado à honra; requer ainda que seja posto termo à prática de redução 
das penas em casos de "crimes de honra", com base nos costumes e na tradição (artigo 
462°), salientando que os referidos crimes deverão ser considerados crimes de homicídio 
qualificado, bem como a supressão do termo "virgindade" das disposições relativas ao 
crime de violação previsto no Código Penal; 

5. Constata com satisfação que a esperança de vida das mulheres aumentou 
significativamente mas deplora que a Turquia continue a fazer parte (com a Roménia e a 
Bulgária) do grupo de países que consagra a menor percentagem (entre 2,9 % e 5 %) do 
orçamento aos cuidados de saúde; 

6. Lamenta o facto de a implementação das disposições do novo Código Civil que autorizam 
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a partilha equitativa de bens adquiridos durante o casamento ter sido muito limitada; 

7. Exorta a Turquia a implementar o artigo 8° da Carta Social Europeia, ratificada pela 
Turquia, sobre o direito das mulheres trabalhadoras a protecção especial durante a 
maternidade; 

8. Regista, com preocupação, que o índice de representatividade das mulheres nos órgãos 
eleitos e no Governo permanece baixo, e exorta a Turquia a incrementar esforços no 
sentido de assegurar maior representatividade das mulheres na tomada de decisões 
políticas e económicas; 

9. Entende que o acesso, com igualdade de direitos, das mulheres à educação é uma 
condição essencial e prévia para uma maior participação das mulheres nos processos de 
decisão política e económica e solicita à Turquia que reforce sensivelmente as suas 
medidas para a promoção sistemática das mulheres em todos os sectores do ensino, em 
particular no ensino superior e na formação profissional. 
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