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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για την ένταξή της (διαγραφή) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(διαγραφή) στις 3 Οκτωβρίου 2005,

Or. fr

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Β

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των 
Γυναικών (CEDAW)1 αποτελεί μέρος του διεθνούς δικαίου και υπερέχει του 
τουρκικού εθνικού δικαίου, όπως αναγνωρίζεται από το άρθρο 90 του Τουρκικού 
Συντάγματος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει συνυπογράψει τη 
σύμβαση CEDAW καθώς και το προαιρετικό της πρωτόκολλο από το 2002,

Or. en
  

1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 3
Παράγραφος Βα (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος είναι υπεύθυνο για τις δυσμενείς διακρίσεις 
τρίτων μερών εις βάρος της ισότητας γυναικών και ανδρών με το πρόσχημα των 
εθίμων (π.χ. δομές πατριαρχικής οικογένειας),  των παραδόσεων και των 
θρησκευτικών αντιλήψεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία πεποιθήσεων 
κάποιου δεν μπορεί ποτέ να υπερέχει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών,  

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 4
Συνδυασμός αιτιολογικών σκέψεων Ε και ΣΤ

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν επί χάρτου χρειάζεται τώρα 
να γίνει πράξη,

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία 
στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών προχωρούν προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης του Κεκτημένου, αλλά εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο το πρόβλημα 
της εφαρμογής στην πράξη αυτών των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, και της 
απόδοσης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Εα. σημειώνοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη δομή του κράτους και της 
κοινωνίας της Τουρκίας, υπό έναν μετριοπαθή ισλαμισμό με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό και τη συνεχή επιτήρηση ενός στρατιωτικοπολιτικού 
κατεστημένου, που επηρεάζει τις κοινωνικές εξελίξεις, τα δικαιώματα και τη θέση 
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των γυναικών στην κοινωνία, 
Or. el

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκριθείσα νομοθεσία πρέπει να τεθεί σε έμπρακτη 
εφαρμογή,

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΣΤα (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος ποινικός κώδικας που εκδόθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 2004 δεν έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι στιγμής, μετά και την πρόσφατη 
αναβολή της έναρξης ισχύος του από την τουρκική κυβέρνηση, 

Or. el
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Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη εντοπίζει, όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών, τους ακόλουθους κύριους τομείς ανησυχίας: υψηλό ποσοστό 
αναλφαβητισμού, χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στο κοινοβούλιο καθώς 
και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, χαμηλό επίπεδο συμμετοχής γυναικών και 
δεσπόζουσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και ύπαρξη βίας σε βάρος των 
γυναικών,

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη εντοπίζει, όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών, τους ακόλουθους κύριους τομείς ανησυχίας:  υψηλό ποσοστό σωματικής 
και ψυχικής βίας κατά των γυναικών (υπό μορφή, για παράδειγμα, βίας στο σπίτι 
και στην οικογένεια, των λεγόμενων “εγκλημάτων τιμής”, της πολυγαμίας, της 
διεξαγωγής των λεγόμενων “τεστ παρθενίας” ή των καταναγκαστικών γάμων), 
υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, καθώς και χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των 
γυναικών στο κοινοβούλιο καθώς και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης (διαγραφή),

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη εντοπίζει, όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών, τους ακόλουθους κύριους τομείς ανησυχίας:  βία κατά των γυναικών, 
ιδίως ενδοοικογενειακή βία και εγκλήματα τιμής, υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, 
μικρός αριθμός γυναικών στο Κοινοβούλιο και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης,

Or. fr
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη εντοπίζει, όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών, μεταξύ άλλων τους ακόλουθους κύριους τομείς ανησυχίας: υψηλό ποσοστό 
αναλφαβητισμού, χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στο κοινοβούλιο καθώς 
και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, και ύπαρξη βίας σε βάρος των γυναικών, 
ιδιαίτερα μάλιστα τα εγκλήματα τιμής, 

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Ζα. υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη πραγματικών δημοκρατικών θεσμών και 
πρακτικών, όπως ο σεβασμός των μειονοτήτων, της ελευθερίας του λόγου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμποδίζουν την ανάπτυξη μίας 
κοινωνίας των πολιτών βασισμένης στον πλουραλισμό και την πολυφωνία, 

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι 
ιδιαίτερα σοβαρά στις αστικές, αγροτικές και μειονεκτικές περιφέρειες της 
Τουρκίας,

Or. fr

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη στα νοτιοανατολικά 
της Τουρκίας, στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας εν γένει στις αγροτικές 
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περιοχές, η μετανάστευση και τα σχετικά με αυτήν προβλήματα, όπως η φτώχεια, 
και οι ενδοαστικές δυσαρμονίες επιδεινώνουν τα προβλήματα των γυναικών, 

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη στα νοτιοανατολικά 
της Τουρκίας, στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας και εν γένει στις αγροτικές 
περιοχές, επιδεινώνει τη θέση και τα προβλήματα των γυναικών, 

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση των γυναικών στην τουρκική κοινωνία βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό σε πατριαρχικές κοινωνικές δομές, οι οποίες θα χρειαστούν πολλά 
χρόνια για να αλλάξουν,

Or. de

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες περιπτώσεις βασανιστηρίων έχουν αναφερθεί 
σε τουρκικούς κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τόσο κατά το 2003 όσο και κατά το 2004 και ότι περισσότερες από 2000 αιτήσεις 
ασύλου από Τούρκους πολίτες (μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες) έγιναν 
δεκτές από κράτη μέλη της ΕΕ κατά το 2003,

Or. el
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην Τουρκία είναι 
εξοργιστικά χαμηλή, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 4,4% του Κοινοβουλίου 
και μόλις το 1% των τοπικών συνελεύσεων, ενώ η συμμετοχή τους σε όλα τα κέντρα 
οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων είναι πενιχρή,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η (διαγραφή) συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης 
αποφάσεων στην Τουρκία είναι εξαιρετικά πενιχρή, με τις γυναίκες να αποτελούν 
μόλις το 4,4% του Κοινοβουλίου και μόλις το 1% των τοπικών συνελεύσεων, 

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην Τουρκία είναι 
εξοργιστικά χαμηλή, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 4,4% του Κοινοβουλίου 
και λιγότερο του 1% των τοπικών συνελεύσεων, 

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Θα (νέα)

Θα. εκτιμώντας ότι λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού 
στη Νοτιοανατολική Τουρκία, και ιδιαίτερα του κουρδικού πληθυσμού που ζει εκεί, 
παρατηρείται χρόνια συσσώρευση των προβλημάτων των Κουρδών γυναικών 
(αναλφαβητισμός, υποβάθμιση της υγείας, φτώχεια, αποκλεισμός κ.α.),
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Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα κατάσταση διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
ορισμένες φορές αντιμετωπίζεται καλύτερα με προσωρινά μέτρα θετικής διάκρισης, 
υπάρχει δε απόλυτη ανάγκη προτύπων γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιπέδου,

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα κατάσταση διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
ορισμένες φορές αντιμετωπίζεται καλύτερα με προσωρινά μέτρα θετικής διάκρισης, 
όπως συστήνει η CEDAW,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών είναι ένα μείζον πρόβλημα 
παγκοσμίως, αλλά παρατηρείται ως έντονο φαινόμενο σε ορισμένες χώρες, μεταξύ 
αυτών και στην Τουρκία, παρ’ όλα τα ελλιπή στατιστικά στοιχεία, 

Or. el

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών είναι ένα μείζον πρόβλημα 
στην Τουρκία, 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 14 κέντρα περίθαλψης γυναικών που έχουν πέσει 
θύματα βίας που υπάρχουν στην Τουρκία δεν καλύπτουν τις ανάγκες ενός 
πληθυσμού σχεδόν 70 εκατομμυρίων κατοίκων και ότι δεν αξιοποιούνται ούτε καν 
οι πενιχρές δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή ένα κέντρο 
περίθαλψης ανά δήμο άνω των 50.000 κατοίκων,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της τουρκικής 
κυβέρνησης και της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Daphne 
II που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών,

Or. fr
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση καθυστερεί πολύ να καταβάλει 
δικούς της πόρους ύψους 5 εκατ. ευρώ όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Daphne ΙΙ για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, 

Or. de

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Daphne ΙΙ για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, καθώς 
δεν λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη χρηματοδοτική της συμβολή (5 εκατ. ευρώ) 
για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF εκτιμά ότι κάθε χρόνο 600.000 έως 800.000 
κορίτσια υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας δεν πηγαίνουν σχολείο, καθώς είτε 
εμποδίζονται από τις οικογένειές τους να πάνε σχολείο είτε δεν υπάρχουν υποδομές 
που θα επέτρεπαν στα παιδιά να πηγαίνουν στα λίγα σχολεία της υπαίθρου,

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην 
Τουρκία δεν είναι φερέγγυα από ποιοτική και ποσοτική άποψη και δεν καλύπτουν 
όλα τα προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα της γυναίκας,
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Or. fr

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή ακριβή στοιχεία για την κατάσταση 
των γυναικών σε όλους τους τομείς, ειδικά όσον αφορά τη βία σε βάρος των 
γυναικών,

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικώς υπάρχει τεράστιο κενό ακριβών στοιχείων για την 
κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία όπως διαμοιράζονται μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών, ειδικά μάλιστα όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών,

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤα (νέα)

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην Τουρκία είναι 
εξοργιστικά χαμηλή, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 4,4% του Κοινοβουλίου 
και μόλις το 1% των τοπικών συνελεύσεων, 
(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η αιτιολογική σκέψη Θ μετατρέπεται σε αιτιολογική σκέψη 
ΙΣΤα : εφόσον εγκριθεί η τροπολογία, η αιτιολογική σκέψη Θ θα καταστεί άκυρη)

Or. en
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Τροπολογία: Doris Pack

Amendment 41
Αιτιολογική σκέψη ΙΖα (νέα)

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία, με πληθυσμό περίπου 70 εκατομμυρίων, 
υπάρχουν μόνο 14 κέντρα περίθαλψης γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας, ενώ 
η τουρκική νομοθεσία1 απαιτεί τη δυνατότητα ίδρυσης ενός κέντρου και στους 250 
δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων,

(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η αιτιολογική σκέψη ΙΒ μετατρέπεται σε αιτιολογική σκέψη 
ΙΖα : εφόσον εγκριθεί η τροπολογία, η αιτιολογική σκέψη ΙΒ θα καταστεί άκυρη)

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2005 η αστυνομία διέλυσε βίαια διαδήλωση 
σχετικά με τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, καθώς και το πώς προσάχθηκαν οι 
γυναίκες στο δικαστήριο,

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΙΗα (νέα)

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό ανακοινωθέν της Ισλαμικής Διάσκεψης 
Υπουργών Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2004, στο οποίο προήδρευε η Τουρκία, 
καλούσε να μη χρησιμοποιείται η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ως πρόσχημα ανάμιξης στα εσωτερικά των κρατών και προσβολής της εθνικής 
τους κυριαρχίας και αποκήρυσσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
οποία καταδικάζεται η ποινή του λιθοβολισμού και άλλες ποινές που η ίδια κρίνει 
απάνθρωπες, τις οποίες επιβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη (της Ισλαμικής 
Διάσκεψης) κατ’ εφαρμογή της ισλαμικής Σαρία,

Or. en

  
1 Νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση αριθ. 5215, άρθρο 14.



AM\566018EL.doc 13/43 PE 357.842v01-00

EL

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 44
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ιδιότητα μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στο ζήτημα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε θέση προτεραιότητας στην ατζέντα των 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία·

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 45
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. τονίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση θα θεσπίσει την τήρηση μητρώων σε ολόκληρη 
την επικράτειά της για τους γάμους και τις γεννήσεις, ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε 
άνδρας και κάθε γυναίκα έχει πλήρη δικαιώματα στην υπηκοότητα και στη 
δυνατότητα να απολαύει πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, π.χ. έχοντας 
πρόσβαση στην παιδεία και στην υγειονομική περίθαλψη, 

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 46
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υποδείξει αν και πώς προτίθεται να κρατήσει 
αποστάσεις από τις (προαναφερθείσες) φράσεις του ανακοινωθέντος της Ισλαμικής 
Διάσκεψης (Ιούνιος 2004),

Or. en
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 47
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τις πρόσφατες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη πραγματικής προόδου· πιστεύει ότι η  
εφαρμογή της νομοθεσίας πρέπει να παγιωθεί και να διευρυνθεί ακόμη 
περισσότερο, και αυτό αφορά κυρίως την πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των 
βασανιστηρίων και των κακοποιήσεων, καθώς και την ενίσχυση και εφαρμογή των 
διατάξεων σχετικά με την ελευθερία έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία, τα 
δικαιώματα των γυναικών, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, όπως τονίζει και η Επιτροπή στη σύστασή της για την πρόοδο της 
Τουρκίας προς την προσχώρηση·

Or. el

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τις πρόσφατες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος, του Αστικού και του Ποινικού 
Κώδικα όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών, αναμένει όμως συγκεκριμένα 
μέτρα, προγράμματα και έργα  εφαρμογής που λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των 
δύο φύλων, καθώς και τη συνεχή εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας, π.χ. την 
εκπόνηση εκτιμήσεων του αντικτύπου επί της ισότητας των δύο φύλων σε τακτά 
διαστήματα· 

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 49
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τις πρόσφατες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών, σύμφωνα με 
τις οποίες μελλοντικά τα λεγόμενα “εγκλήματα τιμής” θα επισύρουν ποινές ισόβιας 
φυλάκισης και η συμμετοχή σε “εγκλήματα τιμής” θα είναι αξιόποινη· επαινεί την 
αναγνώριση του βιασμού στο πλαίσιο του γάμου ως αξιόποινης πράξης·

Or. de
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 50
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τις πρόσφατες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών, σύμφωνα με 
τις οποίες μελλοντικά τα λεγόμενα “εγκλήματα τιμής” θα επισύρουν ποινές ισόβιας 
φυλάκισης και η συμμετοχή σε “εγκλήματα τιμής” θα είναι αξιόποινη· επαινεί την 
αναγνώριση του βιασμού στο πλαίσιο του γάμου ως αξιόποινης πράξης·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 51
Παράγραφος 2

2. λαμβάνει γνώση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων της τουρκικής 
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών·  

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 52
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. σημειώνει με ανησυχία, την έλλειψη αναγνώρισης και υποστήριξης των 
θεμελιωδών οικουμενικών αρχών και τις επιπτώσεις τους στην προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία, όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα 
της 31ης Συνόδου της Ισλαμικής Διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών (Ιούνιος 
2004), υπό την Προεδρία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Γκιουλ, που 
αναφέρονται μεταξύ άλλων στην αποκήρυξη της απόφασης της Ε.Ε. σχετικά με 
την καταδίκη της ποινής του λιθοβολισμού και άλλων ποινών κρινομένων ως 
απάνθρωπων που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη - μέλη της Ισλαμικής 
Διάσκεψης βάσει της εφαρμογής του ισλαμικού νόμου της Σαρία· 

Or. el

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 53
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καταδικάζει περιπτώσεις πολυγαμίας, καταναγκαστικού γάμου, εθιμικών 
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εγκλημάτων και βίας σε βάρος των γυναικών γενικά και απαιτεί από την τουρκική 
κυβέρνηση στο σύνολό της και από τα μέλη της μεμονωμένα να πράξουν το ίδιο, να 
αναζητήσουν τρόπους αποτροπής των εν λόγω εγκλημάτων και να συμμετέχουν και 
να οργανώνουν εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού επί των θεμάτων 
αυτών· 

(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η παράγραφος 16 μετατρέπεται σε παράγραφο 2α: εφόσον 
εγκριθεί η τροπολογία, η παράγραφος 16 θα καταστεί άκυρη)

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 54
Παράγραφος 2β (νέα)

2β. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που 
επιβάλλουν ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα τιμής και επιτρέπουν την τιμωρία των 
συνενόχων σε εγκλήματα τιμής·  επιδοκιμάζει την αναγνώριση του βιασμού κατά 
τον γάμο ως έγκλημα, ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα· 

(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η παράγραφος 19 μετατρέπεται σε παράγραφο 2β: εφόσον 
εγκριθεί η τροπολογία, η παράγραφος 19 θα καταστεί άκυρη)

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 55
Παράγραφος 2γ (νέα)

2γ. συνιστά στην Τουρκία να επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθ. 12 στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα1 το οποίο πραγματεύεται την 
αποτροπή των διακρίσεων· 

(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η παράγραφος 21 μετατρέπεται σε παράγραφο 2γ: εφόσον 
εγκριθεί η τροπολογία, η παράγραφος 21 θα καταστεί άκυρη)

Or. en

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2δ (νέα)

2δ. καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας από μέλη της αστυνομίας κατά τη 
διάρκεια διαδηλώσεων και επιδοκιμάζει την πρόσφατη δέσμευση της κυβέρνησης 
να επικυρώσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 17ης Αυγούστου 2004 
για την αποτροπή και τιμωρία ενδεχόμενης δυσανάλογης χρήσης βίας από τα 
σώματα ασφαλείας· 

(Σημείωση: Αντικατάσταση: Η παράγραφος 11 μετατρέπεται σε παράγραφο 2δ: εφόσον 
εγκριθεί η τροπολογία, η παράγραφος 11 θα καταστεί άκυρη)

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 57
Παράγραφος 3

διαγράφεται
Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 58
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής της νέας νομοθεσίας 
και ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να προβλέψει για τη Γενική Διεύθυνση για 
το Καθεστώς των Γυναικών σαφή εντολή και επαρκή κονδύλια και στελέχωση·

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 59
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. πιστεύει ότι η έμπρακτη προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει 
ανεπαρκής, ιδίως στον τομέα της άσκησης βίας κατά γυναικών, και καλεί μετ’ 
επιτάσεως την κυβέρνηση να ενισχύσει την εποπτεία της εφαρμογής των νόμων, 
μεταξύ άλλων με τη δημιουργία κέντρων περίθαλψης, τη στήριξη πρωτοβουλιών 
της κοινωνίας των πολιτών και την εφαρμογή μέτρων υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
για τους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη· 

Or. de
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Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 60
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους/τις δημάρχους στις 
κουρδικές περιοχές, για να επεξεργαστούν και να προωθήσουν προγράμματα που 
αποσκοπούν στην ισότητα ευκαιριών και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

Or. de

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 61
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης και σε 
συνεργασία  με τις ΜΚΟ, πρέπει να παράσχει μία ολιστική προσέγγιση για τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων της γυναίκας η οποία σέβεται και αναγνωρίζει πλήρως 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών ως δικαιώματα του ατόμου, ανεξαρτήτως 
των παραδοσιακών τους ρόλων ως συζύγων και μητέρων, μη πλήρη πολιτική 
δέσμευση και υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει μέτρα ισότητας 
των δύο φύλων, πρέπει να δημιουργήσει έναν (διαγραφή) προϋπολογισμό ανά φύλο 
σε εθνικό και σε τοπικά επίπεδα και να δρομολογήσει και να αναπτύξει σχέδια όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε τακτή βάση· 

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 62
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης για το 
καθεστώς των Γυναικών (η οποία είναι πλέον επαρκώς χρηματοδοτούμενη, 
στελεχωμένη και με σαφή εντολή), οφείλει να συμβάλλει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και της επίτευξης της προόδου των γυναικών, 
μέσω σφαιρικής πολιτικής με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, με μηχανισμούς 
αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, 
δημιουργώντας έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό ανά φύλο και αναπτύσσοντας 
προγράμματα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε σταθερή και τακτική 
βάση·

Or. el
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 63
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης, πρέπει να 
παράσχει μία ολιστική προσέγγιση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της γυναίκας 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, πρέπει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό 
προϋπολογισμό ανά φύλο και να δρομολογήσει και να αναπτύξει σχέδια όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών σε τακτή βάση· 

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 64
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης, πρέπει να 
παράσχει μία ολιστική προσέγγιση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων της γυναίκας (π.χ. κληρονομικό δίκαιο και 
δικαιώματα ιδιοκτησίας) και πρέπει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό 
προϋπολογισμό ανά φύλο και να δρομολογήσει και να αναπτύξει σχέδια όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών σε τακτή βάση· 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 65
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης, πρέπει να 
παράσχει μία ολιστική προσέγγιση για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας, 
πρέπει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό ανά φύλο και να 
δρομολογήσει και να αναπτύξει σχέδια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των 
γυναικών σε τακτή βάση· 

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 66
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης, πρέπει να 
αναπτύξει ολοκληρωμένη πολιτική για την Ισότητα των Φύλων και για τα 
δικαιώματα των γυναικών, αλλά και αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις με 
επαρκή χρηματοδότηση ώστε να υλοποιούνται τακτικά και ανελλιπώς·

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 67
Παράγραφος 5

5. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην 
ολοκλήρωση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων υπέρ των δημοκρατικών 
αλλαγών και τονίζει ότι για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται ενημέρωση 
και κινητοποίηση ολόκληρης της πολιτικής τάξης, της κοινωνίας των πολιτών, των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

Or. el

Amendment by Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 68
Παράγραφος 6

6. ζητεί (διαγραφή) από την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τον ρόλο των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών ως συνεργατών της κυβέρνησης και να 
τις στηρίξει και να παράσχει σε αυτές επαρκή χρηματοδότηση και ανεξαρτησία στη 
δράση, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις και την εμπειρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 6

6. ζητεί από (διαγραφή) την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσουν τον ρόλο των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών ως συνεργατών της κυβέρνησης και να 
τις στηρίξουν και να παράσχουν σε αυτές επαρκή χρηματοδότηση·  

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 70
Παράγραφος 6

6. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τον εταιρικό ρόλο και τη 
διαδικασία διαβούλευσης με τις οργανώσεις για την ισότητα των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην κατάρτιση αντίστοιχων εθνικών νόμων και 
πρωτοβουλιών· υπενθυμίζει ότι η θεσμική αυτή συνεργασία είναι υποχρεωτική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζεται δε σε όλα τα κράτη μέλη, και με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση και η υποστήριξη των εθνικών πολιτικών·

Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 71
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση, να συνεχίσει έναν ουσιαστικό διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστεί σε ό,τι είναι δυνατό και να εδραιώσει αυτή τη 
συνεργασία μέσω επίσημων και μακροπρόθεσμων δομών και να εντάξει τις ΜΚΟ 
στη διαπραγματευτική διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 72
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση, να συνεχίσει έναν ουσιαστικό διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστεί σε ό,τι είναι δυνατό και να εδραιώσει αυτή τη 
συνεργασία μέσω θεσμοθετημένων και σταθερών δομών·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 73
Παράγραφος 8

8. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών και αυτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 74
Παράγραφος 8

8. υπογραμμίζει τη σημασία της δομημένης συνεργασίας μεταξύ των τουρκικών ΜΚΟ 
και των ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει συμμετοχής σε κοινά προγράμματα 
(διαγραφή)·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 75
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 76
Παράγραφος 9

9. ορίζει ότι στις Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο 2007 - 2014, 
πρέπει να προβλεφθούν προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας για τις αξίες της ΕΕ, τον ρόλο αυτής στον κόσμο και την αλλαγή 
πολιτικής φιλοσοφίας που συνεπάγονται (διαγραφή)·

Or. el

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 77
Παράγραφος 9

9. ορίζει ότι στις Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο 2007 - 2013, 
πρέπει να προβλεφθούν επαρκή κονδύλια για τις ΜΚΟ στην Τουρκία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Or. de
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 78
Παράγραφος 9

9. ορίζει ότι στις Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο 2007 - 2013 
σχετικά με την προενταξιακή διαδικασία της χώρας στην ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν επαρκείς κοινοτικοί πόροι για την προσαρμογή της στο κοινοτικό 
κεκτημένο και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου οι ΜΚΟ διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. 

Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 79
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρίσμα του τρίτου πυλώνα της ενταξιακής 
της στρατηγικής να ξεκινήσει και να στηρίξει συζητήσεις εντός της τουρκικής
κοινωνίας για τα δικαιώματα των γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή στη διοργάνωση 
συζητήσεων σε αγροτικές περιοχές· 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 80
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρίσμα του τρίτου πυλώνα της ενταξιακής 
της στρατηγικής να προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να ξεκινήσει μία συζήτηση 
με την τουρκική κοινωνία για τα δικαιώματα των γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
διοργάνωση συζητήσεων, ιδίως για τη βία, τον αναλφαβητισμό, το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση, στις αγροτικές και τις μειονεκτικές περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 81
Παράγραφος 11

11. καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας από μέλη της αστυνομίας κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων και επιδοκιμάζει την πρόσφατη δέσμευση της κυβέρνησης να 
επικυρώσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 17ης Αυγούστου 2004 για 
την αποτροπή και τιμωρία ενδεχόμενης δυσανάλογης χρήσης βίας από τα σώματα 
ασφαλείας·  παροτρύνει την κυβέρνηση να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να 
παράσχει εκπαίδευση στα όργανα και στο προσωπικό της αστυνομίας, του στρατού 
και του δικαστικού σώματος σχετικά με τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την εκ των πραγμάτων ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 82
Παράγραφος 11

11. καταδικάζει τη (διαγραφή) χρήση βίας από μέλη της αστυνομίας κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων και επιδοκιμάζει την πρόσφατη δέσμευση της κυβέρνησης να 
επικυρώσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 17ης Αυγούστου 2004 για 
την αποτροπή και τιμωρία ενδεχόμενης δυσανάλογης χρήσης βίας από τα σώματα 
ασφαλείας·

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 83
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει επιστημονικές μελέτες για την κατάσταση 
των γυναικών στην Τουρκία, τις παραμέτρους που επιδρούν σε αυτήν (πολιτικούς, 
θρησκευτικούς, θεσμικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς) και την ειδική στρατηγική 
που πρέπει να ακολουθηθεί·

Or. el
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Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 84
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει στην πράξη 
ανεπαρκής, ειδικά όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών και συνιστά στην 
κυβέρνηση να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στην εφαρμογή της νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων ιδρύοντας επειγόντως κέντρα περίθαλψης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες 
της κοινωνίας των πολιτών και παρέχοντας επαρκείς πόρους από τον εθνικό και τους 
δημοτικούς προϋπολογισμούς στα κέντρα περίθαλψης της κυβέρνησης και των 
ΜΚΟ καθώς και υποχρεωτική επιμόρφωση ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας 
των φύλων και άσκησης βίας στους δημόσιους λειτουργούς, στην αστυνομία, 
(διαγραφή) στον δικαστικό κλάδο, στο υγειονομικό και στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό·  

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 86
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει στην πράξη
εξαιρετικά ανεπαρκής, ειδικά όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών, χαιρετίζει 
όμως ως πρώτο βήμα την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι πριν από το τέλος του 
2005 θα έχουν ανοίξει επιπλέον κέντρα περίθαλψης· παροτρύνει όμως μετ’ 
επιτάσεως την κυβέρνηση να επιταχύνει και να κατευθύνει συγκεκριμένα μέτρα 
όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας· π.χ. την αλλαγή του νόμου περί δήμων 
αριθ. 5215, για να καταστεί υποχρεωτική η ίδρυση πολλαπλών κέντρων 
περίθαλψης σε όλους τους δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων καθώς 
και σε ανάλογες αγροτικές περιοχές, να διασφαλισθεί ότι όλα τα αναγκαία κέντρα 
θα οικοδομηθούν και θα διατηρούνται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και 
να στηριχθούν και να διευκολυνθούν πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και 
ΜΚΟ με την παροχή τέτοιων κέντρων και ανάλογων εγκαταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 87
Παράγραφος 12α (νέα)

12α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις αλλά 
και στην ορθή εφαρμογή τους σχετικά με την προστασία και την αξιοπρέπεια των 
μειονοτήτων στη χώρα, ιδιαίτερα στις κουρδικές κοινότητες της Νοτιοανατολικής 
Τουρκίας, όπου η κατάσταση παραμένει ανησυχητική αναφορικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών (αναλφαβητισμός, κοινωνικός και επαγγελματικός 
αποκλεισμός, φτώχεια κ.ά.)· 

Or. el

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 88
Παράγραφος 13

διαγράφεται
Or. de

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13

13. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση 
αριθ. 5215 όσον αφορά τα κέντρα περίθαλψης, ούτως ώστε να καταστήσει 
υποχρεωτική την εγκαθίδρυση πολλαπλών κέντρων σε όλους τους δήμους άνω των 
50.000 κατοίκων, να διασφαλίσει ότι όλα τα κέντρα οικοδομούνται και συντηρούνται 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και να διευκολύνει και να στηρίξει τις ΜΚΟ 
που παρέχουν αντίστοιχα κέντρα και παρόμοιες εγκαταστάσεις· χαιρετίζει ως πρώτο 
βήμα την πρόσφατη ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι, πριν από το τέλος του 
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2005, θα ιδρυθούν περίπου 5 πρόσθετα κέντρα·
Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. αναγνωρίζει ότι η Τουρκία έχει ήδη ξεκινήσει με την εφαρμογή της νομοθεσίας και 
αναγνωρίζει τα μεμονωμένα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, αναγνωρίζει επίσης 
το θετικό ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτά τα έργα·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 92
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. συνιστά στην τουρκική κυβέρνηση τη δημιουργία νέων παιδικών σταθμών για να 
διευκολυνθεί η ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας·

Or. es

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 93
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 94
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. el
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 95
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 96
Παράγραφος 15

15. ζητεί επίμονα από την τουρκική κυβέρνηση να μελετήσει σοβαρά το ενδεχόμενο 
της συμμετοχής στο πρόγραμμα Daphne II με στόχο την καταπολέμηση της βίας 
εναντίον των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 97
Παράγραφος 15

15. συνιστά μετ’ επιτάσεως στην τουρκική κυβέρνηση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
Daphne ΙΙ για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών· 

Or. de

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 98
Παράγραφος 16

16. καταδικάζει περιπτώσεις πολυγαμίας, καταναγκαστικού γάμου, εθιμικών εγκλημάτων, 
εγκλημάτων τιμής και βίας σε βάρος των γυναικών γενικά, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία και απαιτεί από την τουρκική 
κυβέρνηση στο σύνολό της και από τα μέλη της μεμονωμένα να πράξουν το ίδιο, να 
αναζητήσουν τρόπους αποτροπής των εν λόγω εγκλημάτων, να τιμωρούν εξίσου τα 
εθιμικά εγκλήματα και τα εγκλήματα τιμής και να συμμετέχουν και να οργανώνουν 
εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού επί των θεμάτων αυτών·  

Or. en
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 99
Παράγραφος 16

16. καταδικάζει περιπτώσεις πολυγαμίας, καταναγκαστικού γάμου, εθιμικών εγκλημάτων 
και βίας σε βάρος των γυναικών γενικά και απαιτεί από την τουρκική κυβέρνηση στο 
σύνολό της και από τα μέλη της μεμονωμένα καθώς και από τα μέλη του 
κοινοβουλίου να πράξουν το ίδιο, να αναζητήσουν τρόπους αποτροπής των εν λόγω 
εγκλημάτων και να συμμετέχουν και να οργανώνουν εκστρατείες για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού επί των θεμάτων αυτών καθώς και να στηρίζουν 
οικονομικά εκστρατείες των ΜΚΟ σε αυτά τα ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 100
Παράγραφος 16

16. καταδικάζει περιπτώσεις πολυγαμίας, καταναγκαστικού γάμου, εθιμικών εγκλημάτων 
και βίας σε βάρος των γυναικών γενικά και απαιτεί από την τουρκική κυβέρνηση στο 
σύνολό της και από τα μέλη της μεμονωμένα να πράξουν το ίδιο, να αναζητήσουν 
τρόπους αποτροπής των εν λόγω εγκλημάτων και να θέσουν τέλος σε αυτά και να 
συμμετέχουν και να οργανώνουν εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού επί 
των θεμάτων αυτών· 

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 101
Παράγραφος 16α (νέα)

16α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσει 
την πρακτική κατά την οποία σημαντικό μέρος κοριτσιών δεν καταχωρούνται στα 
μητρώα γεννήσεων·

Or. en
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Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 102
Παράγραφος 17

17. συνιστά στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια θυμάτων 
βίας και των μαρτύρων κατά τη διάρκεια ποινικής δίωξης σε περιπτώσεις βίας σε 
βάρος γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 103
Παράγραφος 17

17. συνιστά στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα που θα εγγυώνται σύγχρονες διαδικασίες, 
όπως περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως η ασφάλεια των μαρτύρων 
κατά τη διάρκεια ποινικής δίωξης σε περιπτώσεις βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης 
σε βάρος γυναικών·

Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 104
Παράγραφος 17α (νέα)

17α. χαιρετίζει την ποινικοποίηση των καταναγκαστικών τεστ παρθενίας και εξετάσεων 
των γεννητικών οργάνων, επισημαίνει την εξαίρεση σε περιπτώσεις δικαστικής 
εντολής, υπογραμμίζει ωστόσο ότι και στην περίπτωση τέτοιας εντολής είναι 
απόλυτη η αναγκαιότητα της συγκατάθεσης των γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 105
Παράγραφος 18

18. ζητεί από την κυβέρνηση να παρέχει σε γυναίκες που έχουν πέσει, ή διατρέχουν τον 
κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας κατάλληλη, εύκολα προσβάσιμη (ιατρική) 
περίθαλψη και (νομική) υποστήριξη, καθώς και να θεσπίσει τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας για γυναίκες που θέλουν να καταγγείλουν περιπτώσεις βίας και να ζητήσουν 
βοήθεια·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 106
Παράγραφος 18

18. ζητεί από την κυβέρνηση να παρέχει σε γυναίκες που έχουν πέσει, ή διατρέχουν τον 
κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας κατάλληλη (ιατρική) περίθαλψη και ασφάλεια 
δικαίου, καθώς και να θεσπίσει τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για γυναίκες που 
θέλουν να καταγγείλουν περιπτώσεις βίας και να ζητήσουν βοήθεια·

Or. fr

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 107
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 108
Παράγραφος 19

19. λαμβάνει γνώση των πρόσφατων νομικών αλλαγών στην Τουρκία που επιβάλλουν 
ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα τιμής και επιτρέπουν την τιμωρία των συνενόχων σε 
εγκλήματα τιμής· επιδοκιμάζει την αναγνώριση του βιασμού στο πλαίσιο του γάμου 
ως εγκλήματος και ζητεί από την κυβέρνηση της Τουρκίας να μεριμνήσει για την 
πραγματική εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων· 

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 109
Παράγραφος 19

19. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που 
επιβάλλουν ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα τιμής και επιτρέπουν την τιμωρία των 
συνενόχων σε εγκλήματα τιμής και την αναγνώριση του βιασμού κατά τον γάμο ως
έγκλημα και να αναμένει την ορθή εφαρμογή και στην πράξη αυτών των ρυθμίσεων 
(διαγραφή)·

Or. el
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 110
Παράγραφος 19

19. επιδοκιμάζει την πολιτική και νομοθετική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για 
επιβολή ισόβιας κάθειρξης για εγκλήματα τιμής, τιμωρίας των συνενόχων σε 
εγκλήματα τιμής, καθώς και την αναγνώριση του βιασμού στον γάμο ως ποινικού 
αδικήματος·

Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 111
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει και να υποστηρίξει ανεξάρτητες, 
περιεκτικές γενικευμένες μελέτες, ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό αναλφαβητισμού 
μεταξύ των γυναικών και την ύπαρξη βίας σε βάρος των γυναικών καθώς και 
προβλημάτων που συνδέονται με τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 112
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (διαγραφή) να υποστηρίξει τη διεξαγωγή 
ανεξάρτητων, περιεκτικών γενικευμένων μελετών που θα επιτρέπουν, μεταξύ 
άλλων, την παροχή αξιόπιστων στοιχείων, ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό 
αναλφαβητισμού μεταξύ των γυναικών και την ύπαρξη βίας σε βάρος των γυναικών, 
ιδίως της οικογενειακής βίας και των εγκλημάτων τιμής, έτσι ώστε να 
παροτρυνθούν οι αρμόδιες αρχές να λάβουν τα μέτρα που επιβάλλονται· 

Or. fr
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 113
Παράγραφος 20

20. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει και να υποστηρίξει ανεξάρτητες, 
περιεκτικές γενικευμένες μελέτες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών 
και το ποσοστό αναλφαβητισμού των γυναικών (διαγραφή)·  

Or. de

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 114
Παράγραφος 20

διαγράφεται 

Or. el

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 115
Παράγραφος 21

21. συνιστά στην Τουρκία, που έχει συνυπογράψει τη σύμβαση CEDAW και το 
προαιρετικό της πρωτόκολλο να επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθ. 12 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα1 το οποίο πραγματεύεται 
την αποτροπή των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 116
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. de

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 117
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 118
Παράγραφος 22

22. θεωρεί ως αναγκαιότητα τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης συμμετοχής των 
γυναικών στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο της Τουρκίας·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 119
Παράγραφος 22

22. θεωρεί ότι η σταδιακή προώθηση του συστήματος υποχρεωτικής ποσόστωσης 
στην κατάρτιση των εκλογικών λιστών όλων των βαθμών διακυβέρνησης της 
χώρας, όπως αυτών των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εκλογών, θα 
κινητοποιήσει τις γυναικείες οργανώσεις αλλά και τα γυναικεία μέλη των κομμάτων 
να ασχοληθούν ουσιαστικά και δημιουργικά με την πορεία της συνολικής 
ανάπτυξης της χώρας τους· κρίνει συνεπώς απαραίτητη την έγκριση αντίστοιχης 
νομοθετικής ρύθμισης·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 120
Παράγραφος 23

23. ζητεί από τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία να διευκολύνουν την πρόσβαση και την 
κατάρτιση των γυναικών στα πολιτικά καθήκοντα και να επεκτείνουν τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στις γυναίκες στο πλαίσιο της κομματικής ιεραρχίας·

Or. fr



AM\566018EL.doc 35/43 PE 357.842v01-00

EL

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 121
Παράγραφος 23

23. ζητεί από τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία να επεκτείνουν τον ρόλο της γυναίκας 
στην κομματική ιεραρχία πέρα από τις γυναικείες οργανώσεις, να τους δώσουν 
ηγετικούς ρόλους στη λειτουργική δομή του κόμματος και να αναζητήσουν , 
(διαγραφή) να εκπαιδεύσουν και να στηρίξουν γυναίκες υποψήφιες για πολιτικές 
λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 122
Παράγραφος 23

23. ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία να επεκτείνουν τον ρόλο της γυναίκας 
στην κομματική ιεραρχία πέρα από τις γυναικείες οργανώσεις (διαγραφή) και να 
αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν γυναίκες υποψήφιες για πολιτικές λειτουργίες·

Or. de

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 123
Παράγραφος 23

23. ζητεί από τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία να επεκτείνουν τον ρόλο της γυναίκας 
στην κομματική ιεραρχία πέρα από τις γυναικείες οργανώσεις, να τους δώσουν 
ηγετικούς ρόλους στη λειτουργική δομή του κόμματος και να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση και να αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν γυναίκες υποψήφιες για 
πολιτικές λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 124
Παράγραφος 23

23. εκτιμά ως απολύτως σκόπιμο να ενισχυθεί η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών-
μελών σε όλη την κομματική ιεραρχία, από το τοπικό έως το κεντρικό επίπεδο· 
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θεωρεί ότι η υποχρεωτική ποσόστωση της συμμετοχής των γυναικών στην 
κομματική ιεραρχία κρίνεται φυσικά από τις αποφάσεις των ίδιων των πολιτικών 
κομμάτων, τα οποία θεωρείται σκόπιμο να προσαρμοστούν το συντομότερο δυνατό 
στη διαδικασία εκδημοκρατισμού των πολιτικών θεσμών·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 125
Παράγραφος 23α (new)

23α. τονίζει ότι η συνειδητοποίηση της σημασίας του ενεργού ρόλου της γυναίκας ξεκινά 
κατ' αρχήν από τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, τα οποία ανεξαρτήτως πολιτικών και 
ιδεολογικών κατευθύνσεων θα πρέπει να προωθήσουν ειδικά προγράμματα 
ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των γυναικών- μελών τους σε τοπικό, 
περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι η πολιτική αυτή μπορεί να 
ενισχυθεί σε συνεργασία και με άλλα πολιτικά ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία θα 
συμβάλλουν στην ουσιαστική και αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων·

Or. el

Amendment by Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 126
Παράγραφος 24

24. επιδοκιμάζει την πρόταση σύστασης μίας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων στην τουρκική κυβέρνηση,  προτρέπει την έγκριση της 
απαραίτητης νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό και καλεί αυτή την επιτροπή να έχει 
τακτικές επαφές με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 127
Παράγραφος 24

24. επικροτεί την πρόταση σύστασης μίας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων με πλήρεις νομοθετικές αρμοδιότητες στην τουρκική 
κυβέρνηση, προτρέπει την έγκριση της απαραίτητης νομοθεσίας το συντομότερο 
δυνατό και καλεί αυτή την επιτροπή να έχει τακτικές επαφές με την Επιτροπή 
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Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 128
Παράγραφος 24α (νέα)

24α. καλεί το τουρκικό κοινοβούλιο να διασφαλίσει και την παρουσία γυναικών 
βουλευτών στην αντιπροσωπεία εντός της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Αντιπροσωπείας ΕΕ - Τουρκίας·  

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 129
Παράγραφος 25

25. επιβεβαιώνει¸ όσον αφορά το ποσοστό αναλφαβητισμού των γυναικών, την έκκλησή 
της προς τις τουρκικές αρχές να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους για να 
διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες των οποίων η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
παρεμποδίζεται από δυσκολίες προερχόμενες από την οικογένεια ή το πολιτιστικό 
περιβάλλον είναι σε θέση να διεκδικήσουν πλήρως το δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 130
Παράγραφος 25

25. επιβεβαιώνει την έκκλησή της προς τις τουρκικές αρχές να κλιμακώσουν τις 
προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση 
και προκειμένου οι γυναίκες των οποίων η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
παρεμποδίζεται από δυσκολίες προερχόμενες από την οικογένεια ή το κοινωνικό ή 
πολιτιστικό περιβάλλον να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και προτείνει 
στην τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τα μέτρα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των 
γονέων, ιδίως στις αγροτικές και μειονεκτικές περιφέρειες, κατά τρόπον ώστε να 
τους παροτρύνει να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και ειδικότερα τα 
κορίτσια· 
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Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 131
Παράγραφος 25 (Προσθήκη)

25. επιβεβαιώνει την έκκλησή της προς τις τουρκικές αρχές να κλιμακώσουν τις 
προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες των οποίων η ελεύθερη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση παρεμποδίζεται από δυσκολίες προερχόμενες από την 
οικογένεια ή το πολιτιστικό περιβάλλον είναι σε θέση να διεκδικήσουν πλήρως το 
δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, επιβάλλοντας παράλληλα την αυστηρή τήρηση της 
υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών· 

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 132
Παράγραφος 25α (νέα)

25α. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ιδίως στις 
αγροτικές και μειονεκτικές περιφέρειες, για την καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού, κυρίως με τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη σημασία της εκπαίδευσης και την ενδεχόμενη συμβολή 
της στην οικονομία και την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των 
κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 133
Παράγραφος 26

26. ενθαρρύνει τη διαδικασία να καταστεί η εκπαίδευση πιο ευαισθητοποιημένη ως προς 
τη διάσταση του φύλου, επί παραδείγματι αναθεωρώντας το εκπαιδευτικό υλικό 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της CEDAW και καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι 
αγόρια και κορίτσια διδάσκονται για ζητήματα δικαιωμάτων των γυναικών και 
ισότητας των φύλων, αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού του ανθρώπου·

Or. el



AM\566018EL.doc 39/43 PE 357.842v01-00

EL

Amendment by Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 134
Παράγραφος 26

26 θεωρεί ότι η προώθηση ενός αναθεωρημένου εκπαιδευτικού συστήματος και της 
υποχρεωτικής συμμετοχής και κοριτσιών που οι οικογένειές τους ζουν κυρίως σε 
αποκεντρωμένες περιφέρειες θα βελτιώσει το κοινωνικό επίπεδο ενώ αυτόματα θα 
αρχίσει η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ο διάλογος σε θέματα ισότητας των 
φύλων· πιστεύει ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει η 
αναθεώρηση και του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με το άρθρο 5 της CEDAW·

Or. el

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 135
Παράγραφος 26α (νέα)

26α. καλεί την Επιτροπή και την τουρκική κυβέρνηση να διεξαγάγουν ενημερωτικές 
εκστρατείες (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές κλπ.) σχετικά με τη σημασία του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και τις θετικές συνέπειές τους στον 
κοινωνικό και επαγγελματικό βίο·

Or. es

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 136
Παράγραφος 27

27. υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το Κοινοτικό 
Κεκτημένο στον τομέα της αγοράς εργασίας (ίση μεταχείριση και καταπολέμηση 
διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ισότητα αμοιβών, κοινωνική ασφάλιση, 
συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κ.α.) με στόχο την προώθηση 
της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 137
Παράγραφος 27

27. υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το Κοινοτικό 
Κεκτημένο στον τομέα της ίσης αμοιβής και ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών
στον επαγγελματικό βίο και πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση· 

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 138
Παράγραφος 27 (Προσθήκη)

27. υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το Κοινοτικό 
Κεκτημένο στον τομέα της ίσης αμοιβής και ίσης μεταχείρισης στον επαγγελματικό 
βίο και πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα και δημιουργώντας τις αναγκαίες υποστηρικτικές 
δομές που διευκολύνουν την εναρμόνιση των επαγγελματικών και ιδιωτικών τους 
υποχρεώσεων, περαιτέρω δε η Τουρκία πρέπει να ενσωματώσει στο εθνικό της 
δίκαιο και να εφαρμόσει στην εσωτερική αγορά εργασίας τις κοινοτικές αρχές 
σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, την ίση μεταχείριση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, 
την καταπολέμηση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, αλλά και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 139
Παράγραφος 27α (νέα)

27α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την προστασία 
των δικαιωμάτων των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές 
μειονότητες·

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 140
Παράγραφος 27β (νέα)

27β. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να κάνει γνωστή την κατάσταση των δικαιωμάτων 
των γυναικών που εργάζονται σε οικογενειακές ή γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς 
και αυτών που εργάζονται παράνομα·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 141
Παράγραφος 27γ (νέα)

27γ. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υποστηρίξει τις ανταλλαγές σε επίπεδο 
σχολείων, ενώσεων ή άλλο μεταξύ νεαρών Ευρωπαίων και Τούρκων των 
δύο φύλων·

Or. fr

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 142
Παράγραφος 28

28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τουρκική κυβέρνηση να συνεχίσουν τον 
σχεδιασμό και την υποστήριξη της γυναικείας εργασίας καθώς και προγραμμάτων 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων οργανωμένων από ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 143
Παράγραφος 28

28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με την Τουρκία για την 
υλοποίηση εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση στα πρότυπα των 
εφαρμοσμένων πολιτικών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. el
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Τροπολογία: Doris Pack και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 144
Παράγραφος 28

28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τον σχεδιασμό και την υποστήριξη 
προγραμμάτων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων οργανωμένων 
από ΜΚΟ σε συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 145
Παράγραφος 29

29. καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία να συνεργαστούν για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της Τουρκίας και στους τομείς 
λήψης αποφάσεων·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 146
Παράγραφος 29

29. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που οφείλουν να διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας 
των ευκαιριών στην Τουρκία για τη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών απασχόλησης, 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και 
τη σταδιακή εφαρμογή των κοινωνικών ευρωπαϊκών πολιτικών στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία· πιστεύει ότι, κατά την περίοδο της προσαρμογής αυτής, οι ευρωπαϊκές 
συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε 
θέματα ενημέρωσης και τρόπου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου· 

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 147
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. καλεί την Επιτροπή στα πλαίσια της παρουσίασης της πρώτης έκθεσής της στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2005 σχετικά με το ρυθμό των 
μεταρρυθμίσεων, ο οποίος και θα καθορίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, 
να συμπεριλάβει συστηματικά και σφαιρικά την πρόοδο που συνετελέσθη έως τότε 
ως προς την αλλαγή και την εφαρμογή της νομοθεσίας υπέρ των δικαιωμάτων των 
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γυναικών·

Or. el
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