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Állásfoglalási indítvány

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

1. módosítás
A preambulumbekezdés

A. mivel Törökország készül a 2005. október 3-i európai uniós csatlakozási tárgyalások 
megkezdésére,

Er. fr

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

2. módosítás
B preambulumbekezdés

B. mivel a nőkkel szembeni megkülönböztetés  felszámolásáról szóló egyezmény 
(CEDAW)1 a nemzetközi jog részét képezi és elsőbbséget élvez a török nemzeti joggal 
szemben, ahogyan azt a török alkotmány 90. cikke is elismeri; és mivel Törökország 

  
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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1985 óta tagja a CEDAW-nak, valamint 2002 óta a CEDAW Kiegészítő 
Jegyzőkönyvének,

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

3. módosítás
B a (új) bekezdés

Ba. mivel egy-egy állam felelős a harmadik felek általi, nemek közti egyenlőség ellen a 
szokások (pl. patriarchális családszerkezet), hagyományok és vallási nézetek 
ürügyén elkövetett diszkriminációért, és mivel senkinek a hitszabadsága nem lehet 
előbbre való a nők emberi jogainál,

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

4. módosítás
E és F (együttes) preambulumbekezdés

E. mivel a jelenleg papíron létező, közelmúltbeli törökországi nőjogi reformokat át kell 
ültetni a gyakorlatba, 

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

5. módosítás
Ε preambulumbekezdés

E. mivel a közelmúltban Törökországban elfogadott nőjogi vonatkozású jogalkotási 
reformok nagy mértékben elősegítik a közösségi vívmányok bevezetését, jóllehet, 
ezen reformok gyakorlatba való átültetése, és gyakorlati eredmények elérése 
továbbra is fontos probléma marad,

Er. el
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

6. módosítás
Εa (új) preambulumbekezdés

Ea. tekintettel a török állam és társadalom különleges jellegzetességére és szerkezetére, 
amely az iszlám egy mérsékelt formája európai irányultsággal, a politikai-katonai 
hatalmi rendszer állandó felügyelete alatt, ami befolyásolja a társadalmi fejlődést és 
a nők jogait, valamint társadalomban elfoglalt helyüket, 

Er. el

Angelika Niebler módosító javaslata

7. módosítás
F preambulumbekezdés

törölve

Er. de

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

8. módosítás
F preambulumbekezdés

törölve

Er. el

Bauer Edit módosító javaslata

9. módosítás
F preambulumbekezdés

F. mivel az elfogadott jogalkotást át kell ültetni a gyakorlatba,

Er. en
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

10. módosítás
Fa (új) preambulumbekezdés

Fa. mivel a 2004. szeptember 26-i új Büntető Törvénykönyv még nem lépett hatályba, 
miután a közelmúltban azt a török kormány elhalasztotta, 

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

11. módosítás
G preambulumbekezdés

G. mivel az Európai Bizottság Törökország csatlakozás1 irányába tett előrelépéseiről 
szóló éves jelentése az alábbi problémás területeket határozza meg: az írástudatlanok 
magas aránya, a női parlamenti és körzeti képviselők alacsony száma, a nők 
munkaerőpiaci alacsony arányú részvétele és az ott uralkodó diszkrimináció, 
valamint a nők elleni erőszak, 

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

12. módosítás
G preambulumbekezdés

G. mivel az Európai Bizottság Törökország csatlakozás irányába tett előrelépéseiről szóló 
éves jelentése az alábbi problémás területeket határozza meg: a nők elleni fizikai és 
lelki erőszak nagy aránya (például a házon és családon belüli erőszak, a 
“becsületbeli gyilkosság”, a többnejűség, a “szüzesség ellenőrzése” és a 
kényszerházasság), az írástudatlanok magas aránya, és a női parlamenti és körzeti 
képviselők alacsony száma (törlés),

Er. de

  
1 HL C 2005. 03. 13.
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

13. módosítás
G preambulumbekezdés

G. mivel az Európai Bizottság Törökország csatlakozás irányába tett előrelépéseiről szóló 
éves jelentése az alábbi problémás területeket határozza meg: a nők elleni erőszak, 
különösen a családi erőszak és a becsületbeli gyilkosság, az írástudatlanok magas 
aránya, és a női parlamenti és körzeti képviselők alacsony száma;

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

14. módosítás
G preambulumbekezdés

G. mivel az Európai Bizottság Törökország csatlakozás irányába tett előrelépéseiről szóló 
éves jelentése többek között az alábbi problémás területeket határozza meg: az 
írástudatlanok magas aránya, a női parlamenti és körzeti képviselők alacsony száma és 
a nők elleni erőszak, különösen a becsületbeli bűncselekmények,

Er. el

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

15. módosítás
Ga (új) preambulumbekezdés

Ga. mivel a valódi demokratikus intézmények és gyakorlatok hiánya, úgymint a 
kisebbségek tiszteletben tartása, a szólásszabadság és az emberi jogok tiszteletben 
tartása, gátolják a pluralizmuson és a diverzitáson alapuló polgári társadalom 
fejlődését;

Er. el
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

16. módosítás
H preambulumbekezdés

H. mivel a nőket érintő problémák különösen súlyosak Törökország városi, vidéki és 
hátrányos helyzetben levő régióiban;

Er. fr

Emine Bozkurt módosító javaslata

17. módosítás
H preambulumbekezdés

H. mivel Délkelet-Törökország, a Fekete-tenger térsége és általában a vidéki területek 
gazdasági és szociális fejletlensége, valamint az elvándorlás és az ahhoz kapcsolódó 
problémák, úgymint a szegénység és a városon belüli egyenlőtlenségek, súlyosbítják 
a nők problémáit,

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

18. módosítás
H preambulumbekezdés

H. mivel Délkelet-Törökország, a Fekete-tenger térsége és általában a vidéki területek 
gazdasági és szociális fejletlensége súlyosbítja a nők helyzetét és problémáit,

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

19. módosítás
H a (új) preambulumbekezdés

Ha. mivel a törökországi nők helyzete nagy mértékben a patriarchális társadalmi 
szerkezeten alapul, amelynek átalakulása több generáción keresztül tart, 

Er. de
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

20. módosítás
Ha (új) preambulumbekezdés

Ha. mivel 2003 és 2004 folyamán a török kormány szervei és emberi jogi szervezetei elé 
több száz kínzással kapcsolatos esetet vittek, és mivel 2003-ban az EU tagállamai 
több mint 2000 menedékjogi kérelmet fogadtak el török állampolgároktól (melyek 
közül sokat nők adtak be),

Er. el

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

21. módosítás
I preambulumbekezdés

I. mivel a nők politikában való részvételi aránya Törökországban aggasztóan alacsony, 
4.4%-os képviselettel a parlamentben és 1%-os képviselettel a helyi közgyűlésekben, 
míg  az összes gazdasági és politikai döntéshozó testületben való részvételi arányuk 
pedig elhanyagolható,

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

22. módosítás
I preambulumbekezdés

I. mivel a nők döntéshozó testületekben való részvételi aránya Törökországban 
rendkívül korlátozott, 4.4%-os képviselettel a parlamentben és 1%-os képviselettel a 
helyi közgyűlésekben, 

Er. fr

Bauer Edit módosító javaslata

23. módosítás
I preambulumbekezdés

I. mivel a nők politikában való részvételi aránya Törökországban aggasztóan alacsony, 
4.4%-os képviselettel a parlamentben és  kevesebb mint 1%-os képviselettel a helyi 
közgyűlésekben,

Er. en
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

24. módosítás
Ia (új) preambulumbekezdés

Ia. mivel a délkelet-törökországi helyi lakosság, és különösen az itt élő kurd népesség 
gazdasági, társadalmi és kulturális igényei fejlődésének integrált stratégiája 
hiányában a kurd nők régóta halmozódó problémákkal küzdenek (írástudatlanság, 
rossz egészségi állapot, kirekesztés, stb.),

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

25. módosítás
J preambulumbekezdés

J. mivel egy már létező gyakorlatot a nők hátrányos megkülönböztetését illetően 
leggyakrabban az ideiglenes pozitív megkülönböztetés gyakorlatával lehet orvosolni, 
és abszolút szükség van a hatalmi és döntéshozó funkciókban a női 
szerepmodellekre, beleértve a legmagasabb szintet is, 

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

26. módosítás
J preambulumbekezdés

J. mivel egy már létező gyakorlatot a nők hátrányos megkülönböztetését illetően 
leggyakrabban az ideiglenes pozitív megkülönböztetés gyakorlatával lehet orvosolni, 
amint azt a CEDAW javasolja,

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

27. módosítás
K preambulumbekezdés

törölve
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Er. fr

Angelika Niebler módosító javaslata

28. módosítás
K preambulumbekezdés

törölve

Er. de

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

29. módosítás
K preambulumbekezdés

K. mivel a nők elleni erőszak világszerte komoly problémát jelent, ám bizonyos 
országokban, így Törökországban is, szembetűnő, az elégtelen statisztikák ellenére, 

Er. el

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

30. módosítás
K preambulumbekezdés

K. mivel a nők elleni erőszak Törökországban komoly problémát jelent;

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

31. módosítás
L preambulumbekezdés

L. mivel a Törökországban működő 14 menhely olyan nők számára, akik erőszak 
áldozatai lettek, nem elégíti ki a közel 70 milliós lakosság igényeit, ugyanakkor a 
hatályos törvények által biztosított legszerényebb lehetőségeket, azaz hogy minden 
50 000-nél több lakossal rendelkező településen legyen lehetőség ilyen menhelyek 
kialakítására, nem valósítják meg,
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Er. fr

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

32. módosítás
M preambulumbekezdés

M. mivel a török kormány és a Bizottság között még semmilyen tárgyalás nincs 
folyamatban a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló Daphne II programban való 
részvételről,

Er. fr

Angelika Niebler módosító javaslata

33. módosítás
M preambulumbekezdés

M. mivel a török kormány nagyon lassan fekteti be a saját forrásaiból származó 5 millió 
eurót az Európai Unió nők elleni erőszak leküzdésére irányuló Daphne II 
programjában való részvételbe,

Er. de

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

34. módosítás
M preambulumbekezdés

M. mivel a török kormány még nem fejezte be a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló 
Daphne II programban való részvételéről az Európai Bizottsággal folytatott 
tárgyalásait, mivel még nem határozott a programban való részvétele pénzügyi 
hozzájárulását (mely 5 millió euró) illetően,

Er. en
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Angelika Niebler módosító javaslata

35. módosítás
N preambulumbekezdés

N. mivel az UNICEF becslése alapján évente 600 000 és 800 000 közé tehető azoknak a 
lányoknak a száma, akiket, bár iskolaköteles éveikbe léptek, vagy a családjuk 
akadályoz meg az iskolába járásban, vagy nincs meg az infrastruktúra, amely 
lehetővé tenné számukra, hogy a meglevő kevés számú vidéki iskolába 
eljárhassanak,

Er. de

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

36. módosítás
O preambulumbekezdés

O. mivel a nők helyzetéről rendelkezésre álló adatok sem mennyiségi, sem minőségi 
szempontból nem kielégítőek, és nem fedik le az összes nőjogi kérdést,

Er. fr

Emine Bozkurt módosító javaslata

37. módosítás
O preambulumbekezdés

O. mivel minden vonatkozásban hiányoznak a pontos adatok a nők törökországi 
helyzetéről, különösen ami a nők elleni erőszakot illeti,

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

38. módosítás
O preambulumbekezdés

törölve

Er. el
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Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

39. módosítás
O preambulumbekezdés

O. mivel általánosságban nagy mértékben hiányoznak a pontos adatok a nők 
helyzetéről, a városi és vidéki területekre szabdalt Törökországban, de különösen ami 
a nők elleni erőszakot illeti,

Er. en

Doris Pack módosító javaslata

40. módosítás
P a (új) preambulumbekezdés

Pa. mivel a nők politikában való részvételi aránya Törökországban aggasztóan alacsony, 
4.4%-os képviselettel a parlamentben és 1%-os képviselettel a helyi közgyűlésekben,

(NB: Helyettesítés: Az I preambulumbekezdésből Pa preambulumbekezdés lesz.: ha ezt 
a módosítást elfogadják, az I preambulumbekezdés törlésre kerül.)

Er. en

Doris Pack módosító javaslata

41. módosítás
Q a (új) preambulumbekezdés

Qa. mivel a közel 70 milliós lakosságú Törökországban csak körülbelül 14 menhely 
működik olyan nők számára, akik erőszak áldozatai lettek, ugyanakkor a török 
törvények1 előírják, hogy mind a 250, 50 000-nél több lakossal rendelkező 
településen legyen lehetőség ilyen menhelyek kialakítására,

(NB: Helyettesítés: Az L preambulumbekezdésből Qa preambulumbekezdés lesz.: ha 
ezt a módosítást elfogadják, az L preambulumbekezdés törlésre kerül.)

Er. en

  
1 5215. sz. Önkormányzati Rendelet, 14. cikk
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Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

42. módosítás
R preambulumbekezdés

R. mivel 2005. március 6-án Isztambulban a rendőrség erőszakkal feloszlatott egy, a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából tartott tüntetést, és a nőket most bíróság elé állították,

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

43. módosítás
R a (új) preambulumbekezdés

Ra. mivel a külügyminiszterek 2004. júniusi Iszlám Konferenciájának záróközleménye: 
‘...hangsúlyozta, hogy az emberi jogok egyetemességét nem szabad ürügyként 
használni arra, hogy az államok belügyeibe beavatkozzanak, és azok nemzeti 
szuverenitását semmibe vegyék...’ és ‘elítélte az Európai Unió határozatát, miszerint 
a megkövezést szankciónak nyilvánították, és olyan embertelen büntetésnek, amit 
néhány (Iszlám Konferencia) tagállam az iszlám Shariával összhangban szab ki...’,

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

44. módosítás
1. bekezdés

1. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a nők jogait is, az 
Európai Uniós tagság sine qua non feltétele, és felhívja a Bizottságot, hogy a 
Törökországgal való tárgyalások során a napirendben kiemelt figyelmet szenteljen az 
emberi jogok kérdésének;

Er. fr
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Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

45. módosítás
1 a (új) bekezdés

1a. Hangsúlyozza, hogy a török kormány országszerte bevezeti a házasságok és 
születések törvényes anyakönyvezését, hogy minden férfi és nő számára biztosítsa az 
állampolgársághoz való teljes jogot, és azt, hogy teljes mértékben élvezhessék emberi 
jogaikat, mint például az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés;

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

46. módosítás
1 a (új) bekezdés

1a. Felhívja a török kormányt, hogy jelezze, elhatárolja-e magát a (2004. júniusi) 
Iszlám Konferencia közleménye fent említett mondataitól, és ha igen, milyen módon 
teszi ezt;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

47. módosítás
2. bekezdés

2. Elismerően nyilatkozik a török kormány és a török parlament közelmúltban 
végrehajtott, a nők helyzetét érintő törvényhozási reformjairól, ám a valódi előrelépés 
hiánya miatt aggodalmának ad hangot; úgy véli, hogy a jogalkotás végrehajtását 
meg kell erősíteni, és még inkább ki kell terjeszteni, elsősorban a kínzások és a 
visszaélések semmilyen mértékű el nem tűrésére vonatkozóan, továbbá a kifejezés 
szabadságára, a vallásszabadságra, a nők jogaira, a szakszervezetek jogaira és a 
kisebbségek jogaira irányuló rendelkezések megerősítését és bevezetését illetően is, 
amint azt a Bizottság Törökország csatlakozása irányában tett előrehaladására 
vonatkozó ajánlásában is hangsúlyozza;

Er. el
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Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

48. módosítás
2. bekezdés

2. Elismerően nyilatkozik a török kormány és a török parlament közelmúltban 
végrehajtott, a nők helyzetét érintő törvényhozási reformjairól az Alkotmányban, a 
Polgári Törvénykönyvben és a Büntető Törvénykönyvben, de konkrét nemre 
vonatkozó intézkedéseket, programokat vár, és ezek végrehajtását, amint a 
jogszabályok végrehajtásának folyamatos megfigyelését is, pl. a nemekre gyakorolt 
hatások rendszeres értékelésének végrehajtása révén;

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

49. módosítás
2. bekezdés

2. Elismerően nyilatkozik a török kormány és a török parlament közelmúltban 
végrehajtott, a nők helyzetét érintő törvényhozási reformjairól, melyek révén a 
“becsületbeli gyilkosságot” életfogytiglani elzárással büntetik, a “becsületbeli 
gyilkosságban” való bűnrészesség pedig büntetendő cselekménynek számít; 
jóváhagyja a házasságon belül elkövetett nemi erőszak bűncselekménnyé 
nyilvánítását;

Er. de

Bauer Edit módosító javaslata

50. módosítás
2. bekezdés

2. Elismerően nyilatkozik a török kormány és a török parlament közelmúltban 
végrehajtott, a nők helyzetét érintő törvényhozási reformjairól, különösen az 
Alkotmány 10. cikkének módosításáról, valamint a Büntető és a Polgári 
Törvénykönyv reformjáról, továbbá arra ösztönzi a kormányt, hogy ezeket hajtsa 
végre a mindennapi életben;

Er. en
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

51. módosítás
2. bekezdés

2. Tudomásul veszi a török kormány és parlament által elfogadott, a nők helyzetére 
vonatkozó jogalkotási reformokat;

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

52. módosítás
2a (új) bekezdés

2a. Aggodalommal jegyzi meg az alapvető egyetemes jogokra és a törökországi nők 
jogainak védelmére gyakorolt hatások elismerésének és ezek támogatásának 
hiányát, amint arra bizonyítékul szolgálnak a török külügyminiszter, Gul úr 
elnökletével tartott (2004. júniusi) Külügyminiszterek Iszlám Konferenciája 31. 
ülésszakának következtetései, melyek többek között említik az EU azon 
határozatának elvetését, miszerint az Iszlám Konferencia bizonyos tagállamai által 
az iszlám Sharia értelmében alkalmazott megkövezést és egyéb büntetéseket 
embertelennek ítélik;

Er. el

Doris Pack módosító javaslata

53. módosítás
2 a (új) bekezdés

2a. Elítéli a többnejűség, a kényszerházasság, a hagyományos elítélések, és általában a 
nők elleni erőszak előfordulását, és kéri a török kormány egészét, valamint a 
kormánytagokat egyenként is, hogy tegyenek ugyanígy, keressék meg a módját ezen 
bűncselekmények megakadályozásának, és vegyenek részt az ezen kérdésekről 
szervezett tudatosságnövelő kampányokban, illetve szervezzenek ilyen kampányokat;

(NB: Helyettesítés: A 16. bekezdésből 2a bekezdés lesz.: ha ezt a módosítást 
elfogadják, a 16. bekezdés törlésre kerül.)

Er. en
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Doris Pack módosító javaslata

54. módosítás
2 b (új) bekezdés

2b. Elismerően nyilatkozik a török kormányról a közelmúltban bevezetett törvényi 
változások miatt, melyek a becsületbeli gyilkosságokat életfogytiglani elzárással 
büntetik és a gyilkosságban való bűnrészességet is büntethetővé teszik; elismerően 
nyilatkozik a házasságon belüli nemi erőszak bűncselekménnyé nyilvánításáról és 
felhívja az Európai Unió tagállamainak kormányait, hogy kövessék ezt a példát;

(NB: Helyettesítés: A 19. bekezdésből 2b bekezdés lesz.: ha ezt a módosítást 
elfogadják, a 19. bekezdés törlésre kerül.)

Er. en

Doris Pack módosító javaslata

55. módosítás
2 c (új) bekezdés

2c. Sürgeti Törökországot, hogy ratifikálja az Emberi Jogok Európai  
 Egyezményéhez csatolt, a diszkrimináció megelőzéséről szóló 12. kiegészítő  
 jegyzőkönyvet1;

(NB: Helyettesítés: A 21. bekezdésből 2c bekezdés lesz.: ha ezt a módosítást 
elfogadják, a 21. bekezdés törlésre kerül.)

Er. en

Doris Pack módosító javaslata

56. módosítás
2 d (új) bekezdés

2d. Elítéli a tüntetések alatt a túlzott rendőri erőszak alkalmazását és üdvözli a kormány 
közelmúltban tett ígéretét, hogy betartatja a Belügyminisztérium 2004. augusztus 
17-i körlevelét a biztonsági erők esetleges túlzott erőszakosságának megelőzéséről és 
büntetéséről;

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



PE 357.842v01-00

külső fordítás

18/43 AM\566018HU.doc

HU

(NB: Helyettesítés: A 11. bekezdésből 2d bekezdés lesz.: ha ezt a módosítást 
elfogadják, a 11. bekezdés törlésre kerül.)

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

57. módosítás
3. bekezdés

törölve

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

58. módosítás
3. bekezdés

3. Hangsúlyozza az új jogszabályok teljes mértékű és hatékony végrehajtásának 
szükségességét, és felhívja a török kormányt, hogy a nők jogállása Főigazgatóság 
számára biztosítsa az egyértelmű megbízatást, az elegendő finanszírozást és 
személyzetet; 

Er. fr

Angelika Niebler módosító javaslata

59. módosítás
3 a (új) bekezdés

3a. Azon a nézeten van, hogy a nők jogainak védelme a gyakorlatban továbbra sem 
megfelelő, különösen a nők elleni erőszakot illetően, és sürgeti a kormányt, hogy 
szenteljen nagyobb figyelmet a törvények végrehajtásának, többek között 
menedékhelyek létrehozásával, a polgári társadalom kezdeményezéseinek 
támogatásával, és a köztisztviselők, a rendőrtisztek és az igazságügyi személyzet 
számára kötelező képzés biztosításával;

Er. de
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Feleknas Uca módosító javaslata

60. módosítás
3 a (új) bekezdés

3a. Felhívja a török kormányt, hogy működjön együtt a kurd régiók polgármestereivel a 
célirányos esélyegyenlőségi és nőjogi programok kidolgozásában és támogatásában;

Er. de

Emine Bozkurt módosító javaslata

61. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével, és a nők nem 
kormányzati szerveivel történő  együttműködéssel egy olyan mindent felölelő 
megközelítést kell alkalmaznia a nők jogainak biztosítása érdekében, amely teljes 
mértékben tiszteletben tartja és elismeri a nők emberi jogait, mint egyéni jogokat, 
tekintet nélkül feleségként és anyaként betöltött hagyományos szerepeikre, mindezt 
teljes mértékű politikai elkötelezettséggel kell megtenni, továbbá hangsúlyozza, hogy 
a kormánynak végre kell hajtania a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását, létre 
kell hoznia egy (törlés) nemzeti és helyi szintű esélyegyenlőségi alapot és 
rendszeresen kezdeményeznie és fejlesztenie kell nők jogait érintő programokat;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

62. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a nők jogállása Főigazgatóság segítségével,  
(melynek most már megfelelő a finanszírozása és személyzete, valamint egyértelmű 
a megbízatása) hozzá kell járulnia a problémák hatékony kezeléséhez és a nők 
előrehaladásának eléréséhez, minőségi és mennyiségi célkitűzések átfogó politikája, 
az új jogszabályok végrehajtásának értékelési és ellenőrzési mechanizmusa 
segítségével, létre kell hoznia egy elkülönített esélyegyenlőségi költségvetést és 
fejlesztenie kell a meghatározott és rendszeres, nők jogait érintő programokat;

Er. el
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Bauer Edit módosító javaslata

63. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével, egy mindent átölelő 
megközelítést kell alkalmaznia a nők jogainak biztosítása érdekében, az Alkotmány 
10. cikke értelmében, létre kell hoznia egy elkülönített esélyegyenlőségi alapot és 
rendszeresen kezdeményeznie és fejlesztenie kell nők jogait érintő programokat;

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

64. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével, egy mindent átölelő 
megközelítést kell alkalmaznia a tudatosság növelése és nők jogainak biztosítása 
érdekében (pl. örökösödési- és tulajdonjog), és létre kell hoznia egy elkülönített 
esélyegyenlőségi alapot és rendszeresen kezdeményeznie és fejlesztenie kell nők 
jogait érintő programokat;

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

65. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével, egy mindent átölelő 
megközelítést kell alkalmaznia a nők jogainak védelme érdekében, létre kell hoznia 
egy elkülönített esélyegyenlőségi alapot és rendszeresen kezdeményeznie és 
fejlesztenie kell nők jogainak támogatására irányuló programokat;

Er. fr
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Katerina Batzeli módosító javaslata

66. módosítás
4. bekezdés

4. Hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével ki kell dolgoznia 
egy integrált politikát a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira vonatkozóan, a 
hozzá tartozó, megfelelő finanszírozású programokkal és fellépésekkel együtt, 
rendszeres és megbízható végrehajtásuk biztosítása érdekében;

Er. el

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

67. módosítás
5. bekezdés

5. Elismeri a civil társadalom pozitív szerepét a közelmúlt törvényhozási reformjaiban, 
melyek a demokratikus váltás irányába történtek, és hangsúlyozza, hogy ezen cél 
eléréséhez szükség van az egész politikai osztály, a polgári társadalom, a vallási 
közösségek és a média tájékoztatására és mozgósítására;

Er. el

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

68. módosítás
6. bekezdés

6. Felhívja (törlés) a török kormányt, hogy a kormány partnereként ismerjék el a nőjogi 
szervezeteket, támogassák őket és biztosítsanak számukra megfelelő pénzeszközöket, 
valamint cselekvési szabadságot, az Európai Unió iránymutatása és tapasztalata 
alapján;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

69. módosítás
6. bekezdés

6. Felhívja (törlés) a török kormányt, hogy a kormány partnereként ismerjék el a nőjogi 
szervezeteket, támogassák őket és biztosítsanak számukra megfelelő pénzeszközöket;

Er. fr
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Katerina Batzeli módosító javaslata

70. módosítás
6. bekezdés

6. Felhívja a török kormányt, hogy ismerje el az esélyegyenlőségi és nőjogi szervezetek 
partnerségi szerepét és a konzultációs eljárásba való bevonását a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok és kezdeményezések kidolgozásában; rámutat, hogy európai szinten az 
ilyen intézményi együttműködés kötelező, és a nemzeti politikák társadalmi 
jóváhagyása és ezek támogatása biztosításának eszköze;

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

71. módosítás
7. bekezdés

7. Felhívja a török kormányt, hogy tartsa fenn a civil társadalommal folytatott valóságos 
párbeszédet, minden lehetséges területen törekedjen az együttműködésre, valamint 
hivatalos és hosszú távú eszközökkel egységesítse ezt az együttműködést, továbbá 
vonja be az EU csatlakozási folyamatról szóló tárgyalásokba a nem kormányzati 
szervezeteket; 

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

72. módosítás
7. bekezdés

7. Felhívja a török kormányt, hogy tartsa fenn a civil társadalommal folytatott valóságos 
párbeszédet, minden lehetséges területen törekedjen az együttműködésre, valamint 
intézményesített és stabil eszközökkel egységesítse ezt az együttműködést;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

73. módosítás
8. bekezdés

8. Hangsúlyozza a török szociális partnerek, a polgári társadalom és EU-s 
társszervezeteik közötti csereprogramok kialakításának jelentőségét;
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Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

74. módosítás
8. bekezdés

8. Hangsúlyozza a török nem kormányzati szervek és az Európai Unión belüli nem 
kormányzati szervek közötti szervezett együttműködés fontosságát közös 
programokban való részvétel révén;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

75. módosítás
9. bekezdés

törölve

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

76. módosítás
9. bekezdés

9. Kijelenti, hogy az EU 2007-2014 közötti időszakra szóló pénzügyi tervében 
gondoskodni kell az olyan programokról, melyek megismertetik a társadalmat az EU 
értékeivel, a világban betöltött szerepével, és azzal a politika-filozófiai változással, 
amellyel ez jár;

Er. el

Angelika Niebler módosító javaslata

77. módosítás
9. bekezdés

9. Kijelenti, hogy az EU 2007-2013 közötti pénzügyi tervének az Európai 
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Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi Jogokért program keretében elegendő 
pénzeszközt kell biztosítania a török nem kormányzati szerveknek;

Er. de

Katerina Batzeli módosító javaslata

78. módosítás
9. bekezdés

9. Kijelenti, hogy az EU 2007-2013 közötti időszakra szóló, az ország EU 
előcsatlakozására vonatkozó pénzügyi tervében biztosítani kell, hogy elegendő 
közösségi forrás álljon rendelkezésre az országnak a közösségi vívmányokkal való 
összhangba hozásához, különösen a demokráciáért és az emberi jogokért indított 
európai kezdeményezéssel összefüggésben, ahol a nem kormányzati szervezetek 
fontos szerepet játszanak;

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

79. módosítás
10. bekezdés

10. Felhívja az Európai Bizottságot, hogy figyelemmel csatlakozási stratégiája harmadik 
pillérére, kezdeményezzen  és támogasson társadalmi vitát a nők jogairól 
Törökországban, különös figyelmet szentelve a vidéki területeken zajló viták 
szervezésének; 

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

80. módosítás
10. bekezdés 

10. Felhívja az Európai Bizottságot, hogy figyelemmel csatlakozási stratégiája harmadik 
pillérére, javasolja a török kormánynak, hogy az kezdeményezzen társadalmi vitát a 
nők jogairól Törökországban, különös figyelmet szentelve az erőszakról, 
írástudatlanságról és az oktatáshoz való jogról szóló, vidéki és hátrányos helyzetben 
levő területeken szervezendő vitáknak  szervezésének;

Er. fr
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Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

81. módosítás
11. bekezdés

11. Elítéli a tüntetések alatt a túlzott rendőri erőszak alkalmazását és üdvözli a kormány 
közelmúltban tett ígéretét, hogy betartatja a Belügyminisztérium 2004. augusztus 17-i 
körlevelét a biztonsági erők esetleges túlzott erőszakosságának megelőzéséről és 
büntetéséről; sürgeti a kormányt, hogy növelje a rendőrségi, katonai és bírósági 
tisztviselőkkel és személyzettel kapcsolatban a tudatosságot és biztosítsa számukra a 
képzést az emberi jogokról és a nők és férfiak közötti de facto egyenlőségről;

Er. en

Katerina Batzeli módosító javaslata

82. módosítás
11. bekezdés

11. Elítéli a tüntetések alatt a (törlés) rendőri erőszak alkalmazását és üdvözli a kormány 
közelmúltban tett ígéretét, hogy betartatja a Belügyminisztérium 2004. augusztus 17-i 
körlevelét a biztonsági erők esetleges túlzott erőszakosságának megelőzéséről és 
büntetéséről;

Er. el

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

83. módosítás
11 a (új) bekezdés

11a. Felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a törökországi nők helyzetéről, az ezt a 
helyzetet befolyásoló tényezőkről (politikai, vallási, intézményi, kulturális, 
történelmi), valamint a követendő sajátságos stratégiáról  szóló tudományos 
tanulmányokat;

Er. el
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Emine Bozkurt módosító javaslata

84. módosítás
12. bekezdés

12. Úgy találja, hogy a nők jogainak védelme a gyakorlatban továbbra sem kielégítő, 
különösen ami a nők elleni erőszakot illeti, és biztatja a kormányt, hogy szenteljen 
több figyelmet a törvények alkalmazására, többek között menhelyek sürgős 
létrehozásával, a civil társadalom kezdeményezéseinek támogatásával és megfelelő 
nemzeti és önkormányzati finanszírozás biztosításával a kormányzati és nem 
kormányzati szervezetek által felállított menhelyek számára, továbbá a 
köztisztviselők, a rendőrség és a bíróságok, valamint az egészségügyi és oktatási 
alkalmazottak számára kötelező jellegű, a nemekre és az erőszakra vonatkozó
továbbképzés szervezésével; 

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

85. módosítás
12. bekezdés

törölve

Er. de

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

86. módosítás
12. bekezdés

12. Úgy találja, hogy a nők jogainak védelme a gyakorlatban továbbra is rendkívül
hiányos, különösen ami a nők elleni erőszakot illeti, de üdvözli a kormány 
bejelentését, első lépésként, miszerint 2005. vége előtt további öt menhelyet nyitnak 
meg; ám erőteljesen sürgeti a kormányt, hogy gyorsítsa fel és irányítsa a 
jogszabályok végrehajtására vonatkozó különleges intézkedéseket; pl. az 5215. sz. 
Önkormányzati Rendelet megváltoztatásával, hogy kötelezővé tegye minden, 50 000 
főnél nagyobb népességű településen és a fontos vidéki területeken több menhely 
létrehozását, hogy biztosítsa, hogy minden szükséges menhelyet a nemzetközi 
szabványoknak megfelelően építenek fel és tartanak fenn, továbbá, hogy támogassa 
és segítse az ilyen menhelyeket és hasonló létesítményeket nyújtó polgári társadalmi 
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és nem kormányzati szervezeti kezdeményezéseket;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

87. módosítás
12a (új) bekezdés

12a. Felhívja a török kormányt, hogy folytassa azon szükséges reformokat és megfelelő 
végrehajtásukat, melyek az országban élő kisebbségek védelmére és méltóságára 
vonatkoznak, különösen a délkelet-törökországi kurd közösségeket illetően,  ahol a 
nők jogainak helyzete még mindig aggodalomra ad okot (írástudatlanság, 
társadalmi és foglalkoztatási kirekesztés, szegénység, stb.); 

Er. el

Angelika Niebler módosító javaslata

88. módosítás
13. bekezdés

törölve

Er. de

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

89. módosítás
13. bekezdés

törölve

Er. en
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

90. módosítás
13. bekezdés

13. Felhívja a török kormányt a menhelyekről szóló 5215. számú önkormányzati rendelet 
megváltoztatására annak érdekében, hogy minden 50 000-nél nagyobb lélekszámú 
településen kötelező legyen a menhelyek létrehozása, és biztosítva legyen, hogy a 
menhelyeket nemzetközi követelmények szerint építik és tartják fenn, valamint hogy 
ösztönözzék és támogassák a nem kormányzati szerveket abban, hogy ilyen 
menhelyeket és hasonló épületeket biztosítsanak; első lépésként üdvözli a kormány 
közelmúltban tett bejelentését, miszerint mintegy öt további menhelyet létesítenek 
2005. végéig;

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

91. módosítás
13 a (új) bekezdés

13a. Elismeri, hogy Törökország már elkezdte a jogszabályok végrehajtását, és elismeri a 
már elindított egyedi programokat is; elismeri továbbá az Európai Bizottság által 
játszott pozitív szerepet e programok vonatkozásában;

Er. en

Teresa Riera Madurell módosító javaslata

92. módosítás
13a (új) bekezdés

13a. Felhívja Törökország kormányát, hogy létesítsen több óvodát annak érdekében, 
hogy a nők munkavállalását felgyorsítsa;

Er. es
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Angelika Niebler módosító javaslata

93. módosítás
14. bekezdés

törölve

Er. de

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

94. módosítás
14. bekezdés

törölve

Er. el

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

95. módosítás
14. bekezdés

törölve

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

96. módosítás
15. bekezdés

15. Sürgeti a török kormányt, hogy komolyan fontolja meg a nők elleni erőszak 
leküzdésére irányuló Daphne II programban való részvételét; 

Er. fr
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Angelika Niebler módosító javaslata

97. módosítás
15. bekezdés

15. Sürgeti a török kormányt, hogy vegyen részt a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló 
Daphne II programban;

Er. de

Emine Bozkurt módosító javaslata

98. módosítás
16. bekezdés

16. Elítéli a többnejűséget, a kényszerházasságot, a hagyományos elítéléseket, a 
becsületbeli gyilkosságot, és általában a nők elleni erőszakot, beleértve a munkahelyi 
szexuális zaklatást, és kéri a török kormányt egészét és külön az egyes 
kormánytagokat, hogy tegyenek hasonlóképpen, keressék meg ezen bűnök 
megelőzésének, a hagyományos elítélések és a becsületbeli gyilkosságok egyformán 
komoly büntetésének módját, valamint vegyenek részt az ezen kérdésekről szervezett 
tudatosságnövelő kampányokban, illetve szervezzenek ilyen kampányokat; 

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

99. módosítás
16. bekezdés

16. Elítéli a többnejűséget, a kényszerházasságot, a hagyományos elítéléseket, és általában 
a nők elleni erőszakot, és kéri a török kormányt egészét és külön az egyes 
kormánytagokat, valamint a parlamenti képviselőket, hogy tegyenek hasonlóképpen, 
keressék meg ezen bűnök megelőzésének módját, és vegyenek részt az ezen 
kérdésekről szervezett tudatosságnövelő kampányokban, illetve szervezzenek ilyen 
kampányokat, továbbá anyagilag támogassák a nem kormányzati szervezetek ezen 
kérdésekről szervezett kampányait;

Er. en
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

100. módosítás
16. bekezdés

16. Elítéli a többnejűséget, a kényszerházasságot, a hagyományos elítéléseket, és általában 
a nők elleni erőszakot, és kéri a török kormányt egészét és külön az egyes 
kormánytagokat, hogy tegyenek hasonlóképpen, keressék meg ezen bűnök 
megelőzésének és megszüntetésének módját, és vegyenek részt az ezen kérdésekről 
szervezett tudatosságnövelő kampányokban, illetve szervezzenek ilyen kampányokat; 

Er. fr

Bauer Edit módosító javaslata

101. módosítás
16 a (új) bekezdés

16a. Sürgeti a török kormányt, hogy fogadjon el megfelelő intézkedéseket azon gyakorlat 
betiltása érdekében, mely szerint a születések anyakönyvezésében a lányok jelentős 
részét nem jegyzik be;

Er. en

Emine Bozkurt módosító javaslata

102. módosítás
17. bekezdés

17. Sürgeti a kormányt, hogy gondoskodjon a nők elleni erőszak bírósági tárgyalásain az
erőszak áldozatai és a tanúk biztonságáról;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

103. módosítás
17. bekezdés

17. Sürgeti a kormányt, hogy gondoskodjon a nők elleni erőszak, vagy szexuális zaklatás
bírósági tárgyalásain a modern eljárásokról, amint arról a közösségi vívmányok 
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rendelkeznek, úgymint a tanúk biztonságáról;

Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

104. módosítás
17 a (új) bekezdés

17a. Üdvözli a nem önkéntes szüzesség-ellenőrzés és nemiszerv-vizsgálat büntetését, 
elismeri a bírósági utasításra történő kivételt az ilyen esetekben, de hangsúlyozza, 
hogy az érintett nők beleegyezésére mindenképpen szükség van, még akkor is, ha 
ilyen utasításról van szó; 

Er. en

Emine Bozkurt módosító javaslata

105. módosítás
18. bekezdés

18. Felhívja a kormányt, hogy biztosítson megfelelő, könnyen hozzáférhető
(egészségügyi) ellátást és (jogi) támogatást azon nők számára, akik erőszak 
áldozataivá váltak, vagy akiket ilyen veszély fenyeget, valamint hozzon létre az 
erőszakos cselekedetek bejelentésére és támogatás kérésére szolgáló telefonos 
segélyvonalat a nők számára;

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

106. módosítás
18. bekezdés

18. Felhívja a kormányt, hogy biztosítson megfelelő egészségügyi ellátást és jogi 
támogatást, valamint biztonságot azon nők számára, akik erőszak áldozataivá váltak, 
vagy akiket ilyen veszély fenyeget, valamint hozzon létre az erőszakos cselekedetek 
bejelentésére és támogatás kérésére szolgáló telefonos segélyvonalat a nők számára;

Er. fr
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Angelika Niebler módosító javaslata

107. módosítás
19. bekezdés

törölve

Er. de

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

108. módosítás
19. bekezdés

19. Elismeri a Törökországban a közelmúltban bevezetett törvényi változásokat, melyek 
a becsületbeli gyilkosságokat életfogytiglani elzárással büntetik és a gyilkosságban 
való bűnrészességet is büntethetővé teszik; elismerően nyilatkozik a házasságon belüli 
nemi erőszak elismeréséről és felhívja a török kormányt, hogy biztosítsa, hogy a 
jogszabályokban meghatározott büntető szankciókat ténylegesen alkalmazzák;

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

109. módosítás
19. bekezdés

19. Elismerően nyilatkozik a török kormányról a közelmúltban bevezetett jogalkotási 
változások miatt, melyek a becsületbeli gyilkosságokat életfogytiglani elzárással 
büntetik és a gyilkosságban való bűnrészességet is büntethetővé teszik, továbbá a 
házasságon belüli nemi erőszakot bűncselekménnyé nyilvánítják, és elvárja ezen 
rendelkezések megfelelő gyakorlati végrehajtását;

Er. el

Katerina Batzeli módosító javaslata

110. módosítás
19. bekezdés

19. Elismerően nyilatkozik a török kormányról a politikai és jogalkotási döntések miatt, 
melyek a becsületbeli gyilkosságokat életfogytiglani elzárással büntetik és a 
gyilkosságban való bűnrészességet is büntethetővé teszik, továbbá a házasságon 
belüli nemi erőszakot bűncselekménnyé nyilvánítják;
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Er. el

Emine Bozkurt módosító javaslata

111. módosítás
20. bekezdés

20. Felkéri az Európai Bizottságot, hogy készítsen és támogasson független, átfogó 
tanulmányokat az előfordulási gyakoriságról, különösen ami a nők körében előforduló 
írástudatlanságot és a nők ellen elkövetett erőszakot, és a nők munkavállalásban való 
részvételével kapcsolatos problémákat illeti; 

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

112. módosítás
20. bekezdés

20. Felkéri az Európai Bizottságot, hogy (törlés) támogassa a független, átfogó 
tanulmányok kidolgozását az előfordulási gyakoriságról, melyek, többek között 
megbízható adatokat nyújtanak, különösen ami a nők körében előforduló 
írástudatlanságot és a nők ellen elkövetett erőszakot, különösen a családon belüli 
erőszakot és a becsületbeli gyilkosságokat illeti, a célból, hogy az illetékes 
hatóságokat ösztönözze a megfelelő intézkedések megtételére;

Er. fr

Angelika Niebler módosító javaslata

113. módosítás
20. bekezdés

20. Felkéri az Európai Bizottságot, hogy készítsen és támogasson független, átfogó 
tanulmányokat az előfordulási gyakoriságról, különösen ami a nők elleni erőszakot és
a nők körében előforduló írástudatlanságot (törlés) illeti;

Er. de
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

114. módosítás
20. bekezdés

törölve 

Er. el

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

115. módosítás
21. bekezdés

21. Sürgeti Törökországot, mint az Egyesült Nemzetek CEDAW egyezménye és annak 
Kiegészítő Jegyzőkönyve tagját, hogy ratifikálja az Emberi Jogok Európai  

 Egyezményéhez1 csatolt, a diszkrimináció megelőzéséről szóló 12. kiegészítő  
 jegyzőkönyvet;

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

116. módosítás
22. bekezdés

törölve

Er. de

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

117. módosítás
22. bekezdés

törölve

Er. en

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

118. módosítás
22. bekezdés

22. Úgy véli, hogy a nők részvételét a török gazdasági, társadalmi és politikai életben 
hosszú távon kell elősegíteni;

Er. fr

Katerina Batzeli módosító javaslata

119. módosítás
22. bekezdés

22. Úgy véli, hogy egy kötelező kvótarendszer bevezetése a választási listákon, a 
kormány minden országos, helyi, regionális és nemzeti szintjén, arra ösztönzi a női 
szervezeteket és a politikai pártok nőtagjait, hogy hatékonyan és alkotókészen 
vegyenek részt országuk teljes fejlesztésében; ezért úgy véli, hogy a vonatkozó 
jogalkotási rendelkezéseket el kell fogadni;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

120. módosítás
23. bekezdés

23. Felhívja a törökországi pártokat, hogy segítsék a nők hozzáférését a politikai 
funkciók betöltéséhez, és az ezt számukra lehetővé tevő képzést, továbbá terjesszék ki 
a nők szerepét a pártok hierarchiájában;

Er. fr

Emine Bozkurt módosító javaslata

121. módosítás
23. bekezdés

23. Felhívja a törökországi pártokat, hogy a Női Részlegeken túl is terjesszék ki a nők 
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szerepét a párti hierarchiában, a pártok szervezeti struktúrájában adjanak  a nőknek 
vezető szerepeket, valamint kutassanak fel (törlés), képezzenek, és támogassanak női 
jelölteket politikai funkciók betöltésére;

Er. en

Angelika Niebler módosító javaslata

122. módosítás
23. bekezdés

23. Ösztönzi a törökországi pártokat, hogy a Női Részlegeken túl is terjesszék ki a nők 
szerepét a párti hierarchiában, (törlés) valamint kutassanak fel és képezzenek női 
jelölteket politikai funkciók betöltésére;

Er. de

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

123. módosítás
23. bekezdés

23. Felhívja a törökországi pártokat, hogy a Női Részlegeken túl is terjesszék ki a nők 
szerepét a párti hierarchiában, a pártok szervezeti struktúrájában adjanak  a nőknek 
vezető szerepeket, növeljék a tudatosságot, valamint kutassanak fel és képezzenek női 
jelölteket politikai funkciók betöltésére;

Er. en

Katerina Batzeli módosító javaslata

124. módosítás
23. bekezdés

23. Úgy véli, hogy a pártok hierarchiájában, a helyi szinttől a központi szintig, 
alapvetően fontos a nőtagok hatékony részvételének megerősítése; úgy véli, hogy a 
kötelező kvóták a nők párti hierarchiában való részvételére természetesen maguk a 
politikai pártok általi döntés tárgyát képezik, amit a lehető leghamarabb hozzá kell 
igazítani a politikai intézmények demokratizálásának folyamatához;

Er. el
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Katerina Batzeli módosító javaslata

125. módosítás
23a (új) bekezdés

23a. Hangsúlyozza, hogy a nők aktív szerepe jelentőségének növekvő tudatossága elvileg 
maguknál a politikai pártoknál kezdődik, melyeknek a politikai és ideológiai 
irányultságtól függetlenül támogatniuk kell nőtagjaik speciális tájékoztatási, képzési 
és oktatási programjait, helyi, regionális és nemzeti szinten; úgy véli, hogy ezt a 
politikát meg lehet erősíteni olyan más európai politikai pártokkal való 
együttműködés révén, melyek hozzájárulnak a tapasztalatok és nézetek hatékony és 
kölcsönös kicseréléséhez;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

126. módosítás
24. bekezdés

24. Üdvözli a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozására irányuló javaslatot a 
török parlamentben, sürgeti a szükséges jogi alapok mielőbbi elfogadását és felkéri 
ezt a bizottságot, hogy tartson folyamatos kapcsolatot az Európai Parlament Nőjogi és 

 Esélyegyenlőségi Bizottságával;

Er. fr

Emine Bozkurt módosító javaslata

127. módosítás
24. bekezdés

24. Üdvözli a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság teljes körű jogalkotási jogkörrel való 
létrehozásának javaslatát a török parlamentben, sürgeti a megfelelő jogi alapok 
mielőbbi elfogadását és felkéri ezt a bizottságot, hogy tartson folyamatos kapcsolatot 
az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságával;

Er. en
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Bauer Edit módosító javaslata

128. módosítás
24 a (új) bekezdés

24a. Felhívja a török parlamentet, hogy biztosítsa a női parlamenti képviselők részvételét 
is az EU-Törökország Vegyes Parlamenti Bizottság delegációjában; 

Er. en

Doris Pack és Ria Oomen-Ruijten módosító javaslata

129. módosítás
25. bekezdés

25. Újólag megerősíti a nők körében fennálló írástudatlanság arányára vonatkozó
felhívását a török hatóságok felé, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a nők is teljes mértékben érvényesíthessék a képzéshez való 
jogukat, akiknek képzéshez való szabad hozzáférése családi körülményeik vagy 
kulturális környezetük miatt korlátozott;

Er. en

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

130. módosítás
25. bekezdés

25. Újólag megerősíti felhívását a török hatóságok felé, hogy növeljék erőfeszítéseiket a 
nők oktatáshoz való joga biztosításának érdekében, valamint, hogy azok a nők is 
teljes mértékben érvényesíthessék a képzéshez való jogukat, akiknek képzéshez való 
szabad hozzáférése családi körülményeik vagy szociális vagy kulturális környezetük 
miatt korlátozott, tájékoztatást kapjanak jogaikról; azt javasolja a török 
kormánynak, hogy növelje a szülőknek adott pénzügyi segélyeket, különösen a 
vidéki vagy hátrányos helyzetben levő területeken, a célból, hogy ösztönözze őket 
gyermekeik, és mindenekelőtt lányaik oktatására;

Er. fr
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Katerina Batzeli módosító javaslata

131. módosítás
25 . bekezdés

25. Újólag megerősíti felhívását a török hatóságok felé, hogy növeljék erőfeszítéseiket 
annak biztosítása érdekében, hogy azok a nők is teljes mértékben érvényesíthessék a 
képzéshez való jogukat, akiknek képzéshez való szabad hozzáférése családi 
körülményeik vagy kulturális környezetük miatt korlátozott, miközben ezzel 
egyidejűleg kikényszeríti a lányok általános- és középiskolai kötelező oktatásának 
való szigorú megfelelést;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

132. módosítás
25a (új) bekezdés

25a. Felhívja a török kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, különösen a 
vidéki és hátrányos helyzetben levő területeken, annak érdekében, hogy leküzdje az 
írástudatlanságot, különösképpen azzal, hogy tájékoztató és tudatosító kampányokat 
szervez az oktatás fontosságáról és a gazdasághoz, valamint a társadalomhoz való 
lehetséges hozzájárulásáról, különös hangsúlyt helyezve a lányokra;

Er. fr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

133. módosítás
26. bekezdés

26. Támogatja a folyamatot, mely során az oktatás nagyobb figyelemmel lesz a nemek 
közti különbségre, például az oktatási anyagoknak a CEDAW 5. cikke szerinti 
átértékelésével, és felhívja a kormányt annak biztosítására, hogy a lányok és a fiúk 
oktatásban részesüljenek a női jogok és az egyenjogúság kérdéseiben, a demokrácia 
alapelveiről és embertársaink tiszteletben tartásáról;

Er. el
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134. módosítás
26. bekezdés

26. Úgy véli, hogy az átalakított oktatási rendszer támogatása és az olyan lányok 
kötelező részvétele az oktatásban, akiknek családjai főként a távoli vidékeken élnek, 
javítani fogja a társadalmi normákat, miközben automatikusan elindítja a 
tudatosság növekedésének folyamatát a társadalomban, és a nemek közötti 
egyenlőség kérdéséről folyó párbeszédet is; úgy véli, hogy ezt a célt előbbre viheti a 
tananyagok CEDAW 5. cikke szerinti felülvizsgálata;

Er. el

Teresa Riera Madurell módosító javaslata

135. módosítás
26a (új) bekezdés

26a . Felhívja a Bizottságot és Törökország kormányát, hogy indítsanak média (TV és 
rádió) kampányokat, melyek felhívják a figyelmet a nők jogai tiszteletben tartásának 
fontosságára és a társadalomra és a munkahelyre gyakorolt pozitív hatásokra;

Er. es

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

136. módosítás
27. bekezdés

27. Hangsúlyozza, hogy Törökországnak teljes mértékben meg kell felelnie a közösségi 
vívmányoknak a munkaerőpiac területén (egyenlő bánásmód és a munkahelyi 
diszkrimináció elleni küzdelem, egyenlő fizetés, szociális biztonság, a családi élet és 
a dolgozó életmód összeegyeztetése, stb.), azzal a céllal, hogy támogassák a nők 
munkaerőpiachoz való hozzáférését;

Er. el
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

137. módosítás
27. bekezdés

27. Hangsúlyozza, hogy Törökországnak teljes mértékben meg kell felelnie a közösségi 
vívmányoknak a dolgozó nők és férfiak azonos fizetését, azonos lehetőségeit és 
egyenlő bánásmódját illetően és javítania kell a nők munkaerőpiachoz és
szakképzéshez való hozzáférésén;

Er. fr

Katerina Batzeli módosító javaslata

138. módosítás
27 . bekezdés

27. Hangsúlyozza, hogy Törökországnak teljes mértékben meg kell felelnie a közösségi 
vívmányoknak a dolgozó nők és férfiak azonos fizetését és azonos bánásmódját 
illetően és javítania kell a nők munkaerőpiachoz való hozzáférésén, a szükséges 
intézkedések megtételével, és azon szükséges támogatási rendszerek létrehozásával, 
melyek szakmai és magánéletbeli kötelezettségeik összeegyeztetését segítik; továbbá, 
Törökországnak be kell építenie nemzeti jogszabályaiba, és a belső foglalkoztatási 
piacon végre kell hajtania azokat a közösségi alapelveket, melyek a 
foglalkoztatáshoz és a szakképzéshez való egyenlő hozzáférési lehetőségekre, a 
társadalombiztosítási kérdésekben egyenlő bánásmódra, a közvetlen és közvetett 
diszkrimináció elleni küzdelemre, és a munkahelyi szexuális zaklatásra 
vonatkoznak;

Er. el

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

139. módosítás
27a (új) bekezdés

27a. Felhívja a török kormányt, hogy nyújtson tájékoztatást azon nők jogainak 
védelméről, akik etnikai vagy vallási kisebbségek tagjai;

Er. fr
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140. módosítás
27b (új) bekezdés

27b. Felhívja a török kormányt, hogy nyújtson tájékoztatást a családi vállalkozásokban, a 
mezőgazdaságban vagy illegálisan dolgozó nők jogainak helyzetéről;

Er. fr

Marie Panayotopoulos-Cassiotou módosító javaslata

141. módosítás
27c (új) bekezdés

27c. Felhívja a török kormányt, hogy támogassa az iskolák, szövetségek és egyéb 
szervek közötti csereprogramokat, melyek közelebb hozzák egymáshoz a 
mindkét nembeli európai és török fiatalokat;

Er. fr

Emine Bozkurt módosító javaslata

142. módosítás
28. bekezdés

28. Felhívja az Európai Bizottságot és a török kormányt, hogy folytassa a női munka és a 
foglalkoztatási programok felállítását és támogatását, beleértve a nem kormányzati 
szervezetek által felállított programokat;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

143. módosítás
28. bekezdés

28. Felhívja az Európai Bizottságot, hogy folytassa az együttműködést Törökországgal a 
nemzeti foglalkoztatási cselekvési terv végrehajtásában, az Európai Unió tagállamai 
által folytatott politikákkal összhangban; 

Er. el
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144. módosítás
28. bekezdés

28. Felhívja az Európai Bizottságot, hogy folytassa a foglalkoztatási programok 
felállítását és támogatását, beleértve a nem kormányzati szervezetek által felállított 
programokat, a török kormánnyal együttműködve;

Er. en

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou módosító javaslata

145. módosítás
29. bekezdés

29. Felhívja az Európai Unió és Törökország szakszervezeteit és szociális partnereit, 
hogy működjenek együtt a nők török munkapiacon és a döntéshozatali 
folyamatokban való részvételének növelése érdekében;

Er. el

Katerina Batzeli módosító javaslata

146. módosítás
29. bekezdés

29. Hangsúlyozza, hogy a szakszervezeteknek és az esélyegyenlőség területén aktívan 
tevékenykedő szervezeteknek alapvető szerepet kell játszaniuk a foglalkoztatási 
esélyegyenlőség, a munkahelyi biztonság, a folyamatos szakképzés, és az európai 
jogszabályokba beépített európai szociálpolitikák fokozatos végrehajtásának 
megteremtésében; úgy véli, hogy a végrehajtás ezen időszakában az európai 
szakszervezetek és szociális szervezetek jelentősen hozzájárulhatnak ehhez a 
tájékoztatási és a közösségi jogszabályok végrehajtásának módjára vonatkozó 
kérdésekben; 

Er. el
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147. módosítás
31 a (új) bekezdés

31a. Felhívja a Bizottságot, hogy 2005. decemberi, az Európai Tanácsnak szóló első 
jelentésében szisztematikusan és átfogó módon térjen ki a reformok ütemére – ami 
meghatározza a tárgyalások folyamatát is -, az addig elért előrehaaladásra a nők 
jogait támogató jogszabályok megváltoztatásában és végrehajtásában;

Er. el
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