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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Turkija ruošiasi derybas dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) pradėti nuo 
2005 m. spalio 3 d.,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 2
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Konvencija dėl moterų visų diskriminacijos formų panaikinimo (CEDAW)1

yra sudėtinė tarptautinės teisės dalis ir turi viršenybę prieš nacionalinę Turkijos teisę, 
kaip pripažįstama Turkijos Konstitucijos 90 straipsnyje; ir kadangi Turkija yra nuo 
1985 m. CEDAW, taip pat kaip nuo 2002 m. ir jos papildomo protokolo šalis,

  
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 3
Ba dalis (nauja)

Ba. kadangi valstybė yra atsakinga už trečiųjų šalių vykdomą vyrų ir moterų 
diskriminaciją, paremtą papročiais (pvz., patriarchalinės šeimos struktūra), tradicijų 
ir religiniu supratimu, ir kadangi nei vieno įsitikinimų laisvė negali būti aukščiau 
už moterų žmogaus teises,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 4
E ir F konstatuojamosios dalys (sujungtos)

E. kadangi paskutinės reformos moterų teisių srityje Turkijoje dabar egzistuoja tik 
popieriuje ir turi būti įgyvendintos praktikoje, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 5
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi paskutinės teisinės reformos moterų teisių srityje Turkijoje nuėjo ilgą kelią 
įgyvendinant acquis, nors šių reformų ir pokyčių įgyvendinimas bei rezultatų
pasiekimas praktikoje išlieka pagrindinė problema,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 6
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. atsižvelgiant į Turkijos valstybei bei visuomenei būdingus bruožus ir struktūrą, 
turinčią truputį islamo kultūros bruožų ir truputį europietiško požiūrio, kurioje 
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nuolat vykdoma karinė-politinė priežiūra, lemianti socialinę raidą ir moterų padėtį 
visuomenėje, 

Or. el

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 7
F konstatuojamoji dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 8
F konstatuojamoji dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 9
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi priimtus teisės aktus reikia įgyvendinti praktikoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 10
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi 2004 m. rugsėjo 26 d. išleistas naujas baudžiamasis kodeksas dar 
neįsigaliojo dėl to, kad Turkijos Vyriausybė atidėjo įsigaliojimą,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 11
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi reguliari Europos Komisijos ataskaita dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei moterų padėties atžvilgiu išskiria šias pagrindines problemas: aukštą 
neraštingumo lygį, žemą moterų skaičių parlamente ir vietinėse atstovaujančiose 
institucijose, žemą moterų dalyvavimo lygį ir dominuojančią diskriminaciją darbo 
rinkoje bei smurtą prieš moteris,

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 12
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi reguliari Europos Komisijos ataskaita dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei moterų padėties atžvilgiu išskiria šias pagrindines problemas: aukštą fizinio ir 
psichologinio smurto prieš moteris lygį (pavyzdžiui, buitinis ir šeimyninis smurtas, 
žudymas „dėl garbės“, poligamija, „nekaltybės tikrinimai“ ir priverstinės vedybos), 
aukštą neraštingumo lygį ir žemą moterų skaičių parlamente ir vietinėse 
atstovaujamosiose institucijose (išbraukta),

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 13
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi reguliari Europos Komisijos ataskaita dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei moterų padėties atžvilgiu išskiria šias pagrindines problemas: smurtą prieš 
moteris, ypač buitinį smurtą ir žudymą „dėl garbės“, aukštą neraštingumo lygį, ir 
žemą moterų skaičių parlamente ir vietinėse atstovaujamosiose institucijose, 

Or. fr



AM\566018LT.doc 5/42 PE 357.842v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 14
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi reguliari Europos Komisijos ataskaita dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei moterų padėties atžvilgiu išskiria inter alia šias pagrindines problemas: 
aukštą neraštingumo lygį, žemą moterų skaičių parlamente ir vietinėse 
atstovaujančiose institucijose bei  smurtą prieš moteris, ypač garbės nusikaltimus,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 15
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi tikros institucinės demokratijos ir praktikos, tokios kaip pagarba 
mažumoms, žodžio laisvė ir pagarba žmogaus teisėms, stoka trukdo plėtotis pilietinei 
visuomenei, paremtai pliuralizmu ir įvairove,

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 16
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi moterų problemos yra ypač rimtos miesto, kaimo ir neturtinguose Turkijos 
regionuose;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 17
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi nepakankamas ekonominis ir socialinis išsivystymas Turkijos pietryčiuose, 
Juodosios jūros regione ir, apskritai, kaimo vietovėse, taip pat migracija ir su ja 
susijusios problemos, tokios kaip skurdas, ir vidaus miesto prieštaravimai, sunkina 
moterų problemas,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 18
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi nepakankamas ekonominis ir socialinis išsivystymas Turkijos pietryčiuose, 
Juodosios jūros regione ir, apskritai, kaimo vietovėse, sunkina moterų padėtį ir 
problemas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 19
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi Turkijos visuomenėje moterų padėtis yra labiau pagrįsta patriarchalinės 
visuomenės struktūra, kuriai pakeisti prireiks pasikeisti kelioms kartoms, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 20
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi šimtai kankinimo atvejų buvo pristatyti Turkijos valdžiai ir žmogaus teisių 
organizacijoms per 2003 ir 2004 m. ir kadangi daugiau nei 2000 Turkijos gyventojų 
(tarp jų daug moterų) prieglobsčio parašymų buvo ES valstybių narių priimta 2003 
m.,

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 21
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi moterų politinis dalyvavimas Turkijoje yra nuviliančiai žemas ir moterys 
sudaro tik 4.4 proc. Parlamento ir 1 proc. vietinių asamblėjų narių, taip pat jų 
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dalyvavimas ekonominių ir politinių sprendimų priėmimo organuose yra nežymus,

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 22
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi moterų dalyvavimas sprendimų priėmimo organuose Turkijoje yra ypač 
ribotas  ir moterys sudaro tik 4.4 proc. Parlamento ir 1 proc. vietinių asamblėjų narių, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 23
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi moterų politinis dalyvavimas Turkijoje yra nuviliančiai žemas ir moterys 
sudaro tik 4.4 proc. Parlamento ir mažiau nei 1 proc. vietinių asamblėjų narių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 24
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi, dėl Pietryčių Turkijos vietinių gyventojų, ypač ten gyvenančių kurdų, 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių poreikių plėtros integruotos strategijos stokos, 
kurdų moterys kenčia nuo seniai susikaupusių problemų (pvz., neraštingumo, 
prastos sveikatos, skurdo, atskirties),

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 25
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi esama negatyvios moterų diskriminacijos padėtis kartais geriausiai pataisoma 
laikinomis pozityvios diskriminacijos priemonėmis ir būtinai yra reikalingi moterų 
vaidmens modeliai įgaliojimų ir sprendimų priėmimo pareigybėse, įskaitant ir 
aukšto lygio paregybes,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 26
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi esama negatyvios moterų diskriminacijos padėtis kartais geriausiai pataisoma 
laikinomis pozityvios diskriminacijos priemonėmis, kaip rekomenduoja CEDAW,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 27
K konstatuojamoji dalis 

išbraukta

Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 28
K konstatuojamoji dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 29
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi smurtas prieš moteris yra labai opi problema pasauliniu mastu, bet labai 
pastebima tam tikrose šalyse, įskaitant Turkiją, nepaisant netinkamos statistikos,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 30
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi smurtas prieš moteris yra labai opi problema Turkijoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 31
L konstatuojamoji dalis

L. kadangi Turkijoje, kur gyvena maždaug 70 mln. gyventojų, tėra 14 prieglaudų, 
skirtų moterims, kurios tapo smurto aukomis, nors Turkijos įstatymas siūlo menkas 
galimybes, pvz., įsteigti prieglaudas visose savivaldybėse, kuriose gyvena daugiau 
nei 50000 gyventojų, bet jos yra neįgyvendintos, 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 32
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi Turkijos Vyriausybė dar nebaigė derybų su Komisija dėl dalyvavimo 
programoje Daphne II, skirtoje kovai su smurtu prieš moteris,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 33
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi Turkijos Vyriausybė labai lėtai investuoja 5 mln. eurų iš savų išteklių 
siekiant dalyvauti Europos Sąjungos programoje Daphne II, skirtoje kovai su smurtu 
prieš moteris,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 34
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi Turkijos Vyriausybė dar nebaigė derybų su Europos Komisija dėl dalyvavimo 
programoje Daphne II, skirtoje kovai su smurtu prieš moteris, dėl to, kad nėra 
nuspręsta dėl jos finansinio (5 mln. eurų) įnašo siekiant dalyvauti programoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 35
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi UNICEF įvertino, jog kiekvienais metais nuo 600000 iki 800000 mokyklinio 
amžiaus mergaitėms tiek šeimos draudžia eiti į mokyklą, tiek nėra infrastruktūros, 
leidžiančios joms lankyti veikiančias mažas kaimo mokyklas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 36
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi duomenys dėl moterų padėties yra nei kiekybiškai, nei kokybiškai 
pakankami ir neapima visų moterų teisių problemų,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 37
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi trūksta tikslių duomenų apie moterų padėtį visose srityse Turkijoje, ypač 
duomenų apie smurtą prieš moteris,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 38
O konstatuojamoji dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 39
O konstatuojamoji dalis

O. kadangi bendrai labai trūksta tikslių duomenų apie moterų padėtį Turkijoje, kurie 
neapima kaimo ir miesto sričių, bet ypač duomenų apie smurtą prieš moteris,

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 40
Pa konstatuojamoji dalis (nauja)

Pa. kadangi moterų dalyvavimas politikoje Turkijoje yra labai žemas ir moterys sudaro 
tik 4.4 proc. Parlamento ir 1 proc. vietinių asamblėjų narių,

(NB: Pakeitimas: Pa konstatuojamoji dalis vietoje I konstatuojamosios dalies: jeigu 
šis pakeitimas bus patvirtintas, I konstatuojamoji dalis bus panaikinta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 41
Qa konstatuojamoji dalis (nauja)

Qa. kadangi Turkijoje, kur gyvena maždaug 70 mln. gyventojų, tėra 14 prieglaudų, 
skirtų moterims, kurios tapo smurto aukomis, nors Turkijos įstatymu1 reikalaujama, 
kad būtų sudarytos galimybės įsteigti prieglaudas visose 250 savivaldybių, kuriose 

  
1 Savivaldybių įstatymas Nr. 5215, 14 straipsnis.
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gyvena daugiau nei 50000 gyventojų,

(NB: Pakeitimas: Qa konstatuojamoji dalis vietoje L konstatuojamosios dalies: jeigu 
šis pakeitimas bus patvirtintas, L konstatuojamoji dalis bus panaikinta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 42
R konstatuojamoji dalis

R. kadangi 2005 m. kovo 5 d. Stambule policija panaudodama smurtą nutraukė 
demonstraciją, kuri buvo susijusi su Tarptautine moters diena, ir dabar šios moterys 
yra paduotos į teismą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 43
Ra konstatuojamoji dalis (nauja)

Ra. kadangi užsienio reikalų ministrų Islamo konferencijoje, Turkijai pirmininkaujant, 
galutinis komunikatas „...ragino, kad žmogaus teisių universalumas nebūtų 
naudojamas kaip pretekstas kištis į valstybių vidaus reikalus ir nesiskaityti su jų 
nacionaliniu suverenumu,“ ir „pasmerkė Europos Sąjungos sprendimą paskelbti 
negaliojančią mirties bausmę ir tai, ką ji vadina nežmoniškomis bausmėmis, kurias 
skiria kai kurios (Islamo konferencijos) valstybės narės, vadovaudamosi islamo 
teise…“,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 44
1 dalis

1. Pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms, įskaitant moterų teises, yra sine qua non 
narystei Europos Sąjungoje, ir kviečia Europos Komisiją įtraukti žmogaus teisių 
klausimą į derybų su Turkija darbotvarkę taip, kad šis būtų pagrindinis;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 45
1a dalis (nauja)

1a. Pabrėžia, kad Turkijos Vyriausybė įsteigs civilinę vedybų ir gimimų registraciją, kad 
būtų užtikrintos visų vyrų ir moterų teisės į pilietybę ir galimybės visapusiškai 
įgyvendinti jų žmogaus teises, tokias kaip švietimo ir sveikatos priežiūros 
prieinamumas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 46
1a dalis (nauja)

1a. Reikalauja, kad Turkijos valdžia nurodytų, ar ir kaip ji ketina atsiriboti nuo 
(aukščiau minėtų) komunikato frazių Islamo konferencijoje (2004 m. birželio 
mėn.);

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 47
2 dalis

2. Giria Turkijos Vyriausybę ir Parlamentą už paskutines įstatymines reformas, susijusias 
su moterų situacija, bet išreiškia susirūpinimą dėl realios pažangos stokos; mano, 
kad teisės aktų įgyvendinimas turi būti sustiprintas ir tęsiamas toliau, ypač dėl 
kankinimų ir piktnaudžiavimo netoleravimo, kartu stiprinant  ir įgyvendinat žodžio 
laisvės, religijos laisvės, moterų teisių, profesinių sąjungų ir mažumų teisių 
nuostatas, taip kaip Komisija pabrėžia savo rekomendacijose dėl Turkijos pažangos 
ruošiantis narystei;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 48
2 dalis

2. Giria Turkijos Vyriausybę ir Parlamentą už paskutines įstatymines Konstitucijos, 
Civilinio ir Baudžiamojo kodeksų reformas, susijusias su moterų situacija, bet tikisi, 
kad tikslios priemonės, programos ir projektai dėl lyčių problemų jautrių klausimų 
bus įgyvendinti, taip pat bus tęsiama teisės aktų įgyvendinimo priežiūra, pvz., 
reguliariai atliekant lyčių poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 49
2 dalis

2. Giria Turkijos Vyriausybę ir Parlamentą už paskutines įstatymines reformas, susijusias 
su moterų situacija, pagal kurias laisvės atėmimas bus bausmė už žudymą „dėl 
garbės“, o bendrininkavimas žudant „dėl garbės“ bus laikomas baudžiamuoju 
nusikaltimu; pritaria, kad vedybinis prievartavimas pripažintas baudžiamuoju 
nusikaltimu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 50
2 dalis

2. Giria Turkijos Vyriausybę ir Parlamentą už paskutines įstatymines reformas, susijusias 
su moterų situacija, Konstitucijos, ypač 10 straipsnio, pakeitimą ir Baudžiamojo bei 
Civilinio kodekso reformas, ir skatina valdžią juos įgyvendinti kasdieniniame 
gyvenime;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 51
2 dalis

2. Pažymi Turkijos Vyriausybės ir Parlamento priimtas nesenas įstatymų reformas, 
susijusias su moterų situacija;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 52
2a dalis (nauja)

2a. Su rūpesčiu pažymi pagrindinių universalių principų ir jų poveikio moterų teisių 
apsaugai pripažinimo ir rėmimo stoką Turkijoje, kaip tai įrodo užsienio reikalų 
ministrų Islamo konferencijos 31 sesijos, pirmininkaujamos Turkijos užsienio 
reikalų ministro Abdullah Gul, išvados, kuriose nurodomas, inter alia, ES 
sprendimo pasmerkti mirties bausmę ir kitas bausmes, kurios yra nežmoniškos ir 
taikomos kai kuriose Islamo konferencijos valstybėse narėse, remiantis islamo teise, 
atsisakymas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 53
2a dalis (nauja)

2a. Smerkia poligamijos, priverstinių vedybų, tradicijos nusikaltimų ir apskritai smurto 
prieš moteris atvejus ir reikalauja, kad Turkijos Vyriausybė ir kabineto nariai 
individualiai imtųsi tų pačių veiksmų, ieškotų būdų užkirsti kelią tokiems 
nusikaltimams ir dalyvautų bei organizuotų kampanijas, supažindinančias 
visuomenę su šiomis problemomis;

(NB: Pakeitimas: 2a dalis vietoj 16 dalies: jei šis pakeitimas bus patvirtintas, 16 dalis 
bus panaikinama)

Or. en
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Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 54
2b dalis (nauja)

2b. Giria Turkijos Vyriausybę už nesenas įstatymo pataisas, kurios numato įkalinimą 
iki gyvos galvos už nužudymus dėl garbės ir leidžia bausti nužudymų dėl garbės 
bendrininkus, giria už vedybinio išžaginimo pripažinimą nusikaltimu, kviečia 
Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybes sekti šiuo pavyzdžiu;

(NB: Pakeitimas: 2b dalis vietoj 19 dalies: jei šis pakeitimas bus patvirtintas, 19 dalis 
bus panaikinama)

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 55
2c dalis (nauja)

2c. Ragina Turkiją ratifikuoti Europos žmogaus teisų konvencijos1 papildomą 
protokolą Nr. 12, kuris skirtas užkirsti kelią diskriminacijai;

(NB: Pakeitimas: 2c dalis vietoj 21 dalies: jeigu šis pakeitimas bus patvirtintas, 21 
dalis bus panaikinamai)

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack

Pakeitimas 56
2 d dalis (nauja)

2d. Smerkia perdėtą policijos pajėgų atstovų jėgos naudojimą demonstracijose ir 
sveikina neseną Vyriausybės pasižadėjimą laikytis 2004 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus 
reikalų ministerijos aplinkraščio dėl galimo neproporcingo saugumo pajėgų jėgos 
naudojimo prevencijos ir bausmės už tai;

(NB: Pakeitimas: 2d dalis vietoj 11 dalies: jeigu šis pakeitimas bus patvirtintas, 11 
dalis bus panaikinama)

Or. en
  

1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 57
3 dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 58
3 dalis

3. Pabrėžia svarbą visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti naujuosius įstatymus ir 
ragina Turkijos valdžią užtikrinti, kad Generalinis direktoratas dėl moterų padėties 
turi aiškius įgaliojimus ir pakankamai lėšų ir darbuotojų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 59
3a dalis (nauja)

3a. Mano, kad moterų teisių apsauga praktikoje vis dar yra netinkama, ypač kai tai 
susiję su smurtu prieš moteris, ir ragina valdžią kreipti didesnį dėmesį į įstatymų 
įgyvendinimą, inter alia prieglaudų steigimą, pilietinės visuomenės iniciatyvų 
rėmimą ir privalomojo mokymo įpareigojimą viešosioms tarnyboms, policijos 
pareigūnams ir teismų personalui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Feleknas Uca

Pakeitimas 60
3a dalis (nauja)

3a. Ragina Turkijos valdžią bendradarbiauti su kurdų regionų merais, sudaryti ir remti 
siekiamas lygias galimybes ir moterų teisių programas;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 61
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato pagalba ir bendradarbiaudama 
su moterų NVO turi laikytis, visiškai politiškai įsipareigojant, holistinio požiūrio, 
siekdama užtikrinti moterų teises, kuriomis būtų visapusiškai gerbiamos ir 
pripažįstamos moterų žmogaus teisės kaip asmenų teisės, nepaisant jų tradicinio 
žmonos ir motinos vaidmens, ir pabrėžia, kad Vyriausybei reikia įgyvendinti lyčių 
tendenciją, turi suformuoti (išbraukta) lyčių biudžetą nacionaliniu ir vietiniu lygiais 
ir reguliariai inicijuoti bei plėtoti projektus, susijusius su moterų teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 62
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato dėl moterų padėties (kuri dabar 
yra pakankamai finansuojama, aprūpintas darbuotojais ir turi aiškius įgaliojimus) 
pagalba turi prisidėti visuotinės politikos su kokybiniais ir kiekybiniais tikslais būdu 
prie efektyvaus problemų sprendimo ir moterų progreso, naujų teisės aktų, 
formuojančių atskirą lyčių biudžetą ir nustatytai reguliariai plėtojančių programas, 
susijusias su moterų teisėmis, įgyvendinimo vertinimo ir priežiūros mechanizmų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 63
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato pagalba turi laikytis holistinio 
požiūrio, siekdama užtikrinti moterų teises Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta 
tvarka, turi suformuoti atskirą lyčių biudžetą ir reguliariai inicijuoti bei plėtoti 
projektus, susijusius su moterų teisėmis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 64
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato pagalba turi laikytis holistinio 
požiūrio, siekdama didinti žinojimą ir užtikrinti moterų teises (pvz., paveldėjimo ir 
nuosavybės teises), ir turi suformuoti atskirą lyčių biudžetą ir reguliariai inicijuoti bei 
plėtoti projektus, susijusius su moterų teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 65
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato pagalba turi laikytis holistinio 
požiūrio, siekdama apsaugoti moterų teises, suformuoti atskirą lyčių biudžetą ir 
reguliariai inicijuoti bei plėtoti projektus, skirtus remti moterų teises;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 66
4 dalis

4. Pabrėžia, kad Vyriausybė su Generalinio direktorato pagalba turi plėtoti integruotą 
lyčių lygybės ir moterų teisių politiką, taip pat ir atitinkamas programas ir veiksmus, 
skiriant pakankamą finansavimą užtikrinti jų reguliarų ir sąžiningą įgyvendinimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 67
5 dalis

5. Pripažįsta teigiamą vaidmenį, kurį atliko pilietinė visuomenė, vykdant paskutiniąsias 
įstatymines reformas demokratiniams pokyčiams, ir pabrėžia, kad šiam tikslui 
pasiekti reikia informuoti ir mobilizuoti visus politikus, pilietinę visuomenę, 
religines bendruomenes ir žiniasklaidą;
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Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 68
6 dalis

6. Kviečia (išbraukta) Turkijos Vyriausybę pripažinti moterų teisių organizacijų, kaip 
Vyriausybės partnerių, vaidmenį ir jas remti bei skirti joms pakankamą finansavimą ir 
veiksmų laisvę, sekant Europos Sąjungos gairėmis ir patirtimi;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 69
6 dalis

6. Kviečia (išbraukta) Turkijos Vyriausybę pripažinti moterų teisių organizacijų, kaip 
Vyriausybės partnerių, vaidmenį ir jas remti bei skirti joms pakankamą finansavimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 70
6 dalis

6. Ragina Turkijos Vyriausybę pripažinti partnerystės vaidmenį ir konsultavimosi 
procedūras su lyčių lygybės bei moterų teisių organizacijomis ir kurti susijusius 
nacionalinius įstatymus ir iniciatyvas; pabrėžia, kad toks institucinis 
bendradarbiavimas yra privalomas Europos lygiu, vykdomas visose valstybėse 
narėse ir tai yra priemonė, užtikrinanti socialinį pritarimą ir paramą nacionalinei 
politikai;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 71
7 dalis

7. Kviečia Turkijos Vyriausybę tęsti prasmingą dialogą su pilietine visuomene, esant 
galimybei – bendradarbiauti ir konsoliduoti šį bendradarbiavimą, remiantis 
oficialiomis ir ilgalaikėmis struktūromis ir įtraukti NVO į derybų procesą dėl ES 
narystės;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 72
7 dalis

7. Kviečia Turkijos Vyriausybę tęsti prasmingą dialogą su pilietine visuomene, esant 
galimybei – bendradarbiauti ir konsoliduoti šį bendradarbiavimą, remiantis 
institucinėmis ir pastoviomis struktūromis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 73
8 dalis

8. Pabrėžia būtinybę sukurti keitimosi programas tarp Turkijos socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės ir jų ES kolegų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 74
8 dalis

8. Pabrėžia būtinybę plėtoti struktūrinį bendradarbiavimą tarp Turkijos ir Europos 
Sąjungos NVO, dalyvaujant bendrose programose;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 75
9 dalis

išbraukta

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 76
9 dalis

9. Konstatuoja, kad ES  2007–2014 m. finansinėje perspektyvoje turi būti numatytos 
visuomenės informavimo ir supažindinimo su ES vertybėmis programos, jų vaidmuo 
pasaulyje ir jų sukeliamas politinės filosofijos pokytis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 77
9 dalis

9. Konstatuoja, kad ES  2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje  Turkijos NVO turi būti 
suteiktas pakankamas finansavimas Europos demokratijos ir žmogaus teisių 
iniciatyvos srityje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 78
9 dalis

9. Konstatuoja, kad ES 2007–2014 m. finansinė perspektyva, susijusi su šalių 
pasirengimo ES narystei procesu, turi užtikrinti pakankamus Bendrijos išteklius, 
kurie padėtų pasiekti Bendrijos acquis, ypač Europos iniciatyvos demokratijai ir 
žmogaus teisėms kontekste, kur NVO turi svarbų vaidmenį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 79
10 dalis

10. Kviečia Europos Komisiją stojimo strategijos trečiojo ramsčio akivaizdoje inicijuoti ir 
remti diskusiją Turkijos visuomenėje dėl moterų teisių, ypatingą dėmesį skiriant 
diskusijų organizavimui kaimo vietovėse; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 80
10 dalis

10. Kviečia Europos Komisiją stojimo strategijos trečiojo ramsčio akivaizdoje pasiūlyti 
Turkijos Vyriausybei inicijuoti diskusiją Turkijos visuomenėje dėl moterų teisių, 
ypatingą dėmesį skiriant diskusijų, ypač dėl smurto, neraštingumo ir teisės į mokslą,
organizavimui kaimo ir neturtingose vietovėse;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 81
11 dalis

11. Smerkia perdėtą policijos pajėgų atstovų jėgos naudojimą demonstracijose ir sveikina 
neseną Vyriausybės pasižadėjimą laikytis 2004 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus reikalų 
ministerijos aplinkraščio dėl galimo neproporcingo saugumo pajėgų jėgos naudojimo 
prevencijos ir bausmės už tai; ragina valdžią geriau informuoti ir mokyti policiją, 
kariuomenę ir teismo pareigūnus bei personalą žmogaus teisių ir faktinės lygybės 
tarp moterų ir vyrų klausimais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 82
11 dalis

11. Smerkia (išbraukta) policijos pajėgų atstovų jėgos naudojimą demonstracijose ir 
sveikina neseną Vyriausybės pasižadėjimą laikytis 2004 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus 
reikalų ministerijos aplinkraščio dėl galimo neproporcingo saugumo pajėgų jėgos 
naudojimo prevencijos ir bausmės už tai;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 83
11a dalis (nauja)

11a. Ragina Komisiją remti moterų padėties Turkijoje mokslines studijas, veiksnius, 
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lemiančius tokią padėtį (politinius, religinius, institucinius, kultūrinius, istorinius) 
ir atitinkamą strategiją, kuri turėtų būti vykdoma;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 84
12 dalis

12. Įsitikina, kad moterų teisų apsauga vis dar nepakankama, ypač tuomet, kai kalbama 
apie smurtą prieš moteris, ir ragina Vyriausybę skirti daugiau dėmesio įstatymų 
įgyvendinimui, be kita ko, nedelsiant įkuriant prieglaudas, remiant pilietinės 
visuomenės iniciatyvas ir organizuojant tinkamą finansavimą iš nacionalinių ir 
savivaldybių biudžetų tiek vyriausybinėms, tiek NVO prieglaudoms, taip pat 
privalomus mokymus apie lyčių ir smurto jautrumą valstybės tarnautojams, policijai, 
teismams ir sveikatos bei švietimo personalui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 85
12 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 86
12 dalis

12. Įsitikina, kad moterų teisų apsauga vis dar labai nepakankama, ypač tuomet, kai 
kalbama apie smurtą prieš moteris, bet kaip pirmąjį žingsnį palankiai vertina 
Vyriausybės pranešimą, kad iki 2005 m. pabaigos bus atidarytos penkios papildomos 
prieglaudos, bet ragina Vyriausybę paskubėti ir nustatyti tam tikras priemonės dėl 
teisės aktų įgyvendinimo, pvz., pakeisti savivaldos įstatymą Nr. 5215, siekiant 
privalomai steigti sudėtines prieglaudas visose savivaldybėse, kuriose gyvena 
daugiau nei 50,000 gyventojų, taip pat ir panašiose kaimo vietovėse, užtikrinti, kad 
visos prieglaudos yra statomos ir prižiūrimos pagal tarptautinius standartus ir remti 
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bei padėti pilietinės visuomenės iniciatyvoms ir NVO organizuojant tokias 
prieglaudas ir panašias priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 87
12a dalis (nauja)

12a. Ragina Turkijos Vyriausybę vykdyti būtinas reformas, susijusias su šalies mažumų 
ir jų orumo apsauga, ir tinkamai jas įgyvendinti, ypač Pietryčių Turkijos kurdų 
bendruomenėje, kur moterų teisių padėtis vis dar kelia rūpesčių (pvz., 
neraštingumas, socialinė ir profesinė atskirtis, skurdas); 

Or. el

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 88
13 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 89
13 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 90
13 dalis

13. Kviečia Turkijos Vyriausybę keisti Savivaldybių įstatymą dėl prieglaudų Nr. 5215 
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tam, kad būtų privaloma įkurti daugiau prieglaudų visose savivaldybėse, turinčiose 
daugiau kaip 50000 gyventojų, užtikrinti, jog visos prieglaudos bus statomos ir 
išlaikomos laikantis tarptautinių standartų, ir padėti bei paremti NVO, suteikiančias 
tokias prieglaudas ir panašias priemones; kaip pirmą žingsnį palankiai vertina 
Vyriausybės dabartinį pranešimą, kad bus įkurtos vidutiniškai penkios prieglaudos 
iki 2005 m. pabaigos;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 91
13 a dalis (nauja)

13a. Pripažįsta, kad Turkija jau pradėjo įgyvendinti teisės aktus ir pripažįsta jau 
sudarytus individualius projektus; taip pat pripažįsta Komisijos teigiamą vaidmenį 
šiuose projektuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 92
13 a dalis (nauja)

13a. Ragina Turkijos Vyriausybę įsteigti daugiau vaikų darželių, siekiant skatinti moterų 
darbą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 93
14 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 94
14 dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 95
14 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 96
15 dalis

15. Ragina Turkijos Vyriausybę rimtai apsvarstyti dalyvavimą programoje Daphne II, 
skirtoje kovai su smurtu prieš moteris; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 97
15 dalis

15. Ragina Turkijos Vyriausybę dalyvauti programoje Daphne II, skirtoje kovai su smurtu 
prieš moteris;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 98
16 dalis

16. Smerkia poligamijos, priverstinių vedybų, tradicijos nusikaltimų, nusikaltimų garbei
ir, apskritai, smurto prieš moteris atvejus, įskaitant lytinį priekabiavimą darbe, ir 
reikalauja, kad Turkijos Vyriausybė ir kabineto nariai individualiai imtųsi tų pačių 
veiksmų, ieškotų būdų užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, baustų už papročių 
nusikaltimus ir garbės nusikaltimus vienodai griežtai ir dalyvautų bei organizuotų 
kampanijas, supažindinančias visuomenę su šiomis problemomis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 99
16 dalis

16. Smerkia poligamijos, priverstinių vedybų, tradicijos nusikaltimų ir, apskritai,  smurto 
prieš moteris atvejus ir reikalauja, kad Turkijos Vyriausybė  ir kabineto nariai bei 
parlamento nariai individualiai imtųsi tų pačių veiksmų, ieškotų būdų užkirsti kelią 
tokiems nusikaltimams ir dalyvautų bei organizuotų kampanijas, supažindinančias 
visuomenę su šiomis problemomis, remtų finansiškai NVO kampanijas dėl šių 
problemų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 100
16 dalis

16. Smerkia poligamijos, priverstinių vedybų, tradicijos nusikaltimų ir, apskritai,  smurto 
prieš moteris atvejus ir reikalauja, kad Turkijos Vyriausybė  ir kabineto nariai 
individualiai imtųsi tų pačių veiksmų, ieškotų būdų užkirsti kelią ir panaikintų tokius 
nusikaltimus ir dalyvautų bei organizuotų kampanijas, supažindinančias visuomenę su 
šiomis problemomis; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 101
16 a dalis (nauja)

16a. Ragina Turkijos Vyriausybę priimti atitinkamas priemones, draudžiančias praktiką, 
pagal kurią didelė dalis mergaičių nėra užregistruotos gimimų registre;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 102
17 dalis

17. Ragina Vyriausybę imtis priemonių aukų nuo smurto ir liudininkų saugumui 
užtikrinti teisenos metu smurto prieš moteris atvejais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 103
17 dalis

17. Ragina Vyriausybę imtis priemonių šiuolaikinėms procedūroms, numatytoms 
Bendrijos acquis, tokioms kaip liudininkų saugumui užtikrinti teisenos metu smurto 
arba lytinio priekabiavimo prieš moteris atvejais;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 104
17 a dalis (nauja)

17a. Palankiai vertina nesavanoriško nekaltybės ir lyties patikrinimo kriminalizavimą, 
pažymi išimtis, kurias numato teismo nutartis, bet pabrėžia, kad ir esant tokioms 
nutartims, aptariamos moters sutikimas yra būtinas; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 105
18 dalis

18. Kviečia Vyriausybę suteikti lengvai prieinamą (sveikatos) priežiūrą ir (teisinę) 
pagalbą moterims, kurios tapo smurto aukomis arba rizikuoja jomis tapti, taip pat 
įsteigti specialias telefono pagalbos linijas, kad moterys galėtų informuoti apie smurto 
atvejus ir prašyti pagalbos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 106
18 dalis

18. Kviečia Vyriausybę suteikti tinkamą sveikatos priežiūrą ir teisinę pagalbą bei apsaugą 
moterims, kurios tapo smurto aukomis arba rizikuoja jomis tapti, taip pat įsteigti 
specialias telefono pagalbos linijas, kad moterys galėtų informuoti apie smurto atvejus 
ir prašyti pagalbos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 107
19 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 108
19 dalis

19. Pažymi teisinius pokyčius Turkijoje, kurie numato įkalinimą iki gyvos galvos už 
nužudymus dėl garbės ir leidžia bausti nužudymų dėl garbės bendrininkus, giria už 
vedybinio išžaginimo pripažinimą nusikaltimu, ir ragina Turkijos vyriausybę 
užtikrinti, kad įstatymuose numatytos kriminalinės bausmės būtų taikomos;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 109
19 dalis

19. Giria Turkijos Vyriausybę už nesenas įstatymines pataisas, kurios numato įkalinimą 
iki gyvos galvos už nužudymus dėl garbės ir leidžia bausti nužudymų dėl garbės 
bendrininkus ir už vedybinio išžaginimo pripažinimą nusikaltimu, ir tikisi, kad šios 
nuostatos bus tinkamai įgyvendintos praktikoje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 110
19 dalis

19. Giria Turkijos Vyriausybės politinius ir teisėkūros sprendimus skirti įkalinimą iki 
gyvos galvos dėl garbės nusikaltimų, bausti tokių nusikaltimų bendrininkus ir 
pripažinti vedybini išžaginimą baudžiamuoju nusikaltimu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 111
20 dalis

20. Kviečia Europos Komisiją vykdyti ir remti nepriklausomas, išsamias studijas, ypač 
tas, kurios susijusios su  neraštingumo lygiu  moterų tarpe ir smurto prieš moteris 
atvejais ir problemomis dėl moterų darbo jėgos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 112
20 dalis

20. Kviečia Europos Komisiją (išbraukta) remti sudarymą nepriklausomų, išsamių 
studijų, kuri teiktų inter alia patikimus duomenis, ypač tuos, kurie susiję su 
neraštingumo lygiu moterų tarpe ir smurto prieš moteris atvejais, ypač buitiniu 
smurtu ir nužudymais už garbę, siekiant skatinti valdžios institucijas imtis būtinų 
priemonių;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 113
20 dalis

20. Kviečia Europos Komisiją vykdyti ir remti nepriklausomas, išsamias studijas, ypač 
tas, kurios susijusios su  smurtu prieš moteris ir neraštingumo lygiu moterų tarpe 
(išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 114
20 dalis

išbraukta 

Or. el

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 115
21 dalis

21. Ragina Turkiją, kuri yra Jungtinių Tautų CEDAW ir jos papildomo protokolo šalis,
ratifikuoti Europos žmogaus teisų konvencijos1 papildomą protokolą Nr. 12, kuris 
skirtas užkirsti kelią diskriminacijai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 116
22 dalis

išbraukta

Or. de

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 117
22 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 118
22 dalis

22. Mano, kad moterų dalyvavimas Turkijos ekonominiame, visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime turi būti gerinamas ilgą laiko tarpą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 119
22 dalis

22. Mano, kad įvedimas palaipsniui privalomosios kvotos sistemos rinkimų sąrašuose 
visais šalies valdžios lygiais, vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu, mobilizuos moterų 
organizacijas ir politinių partijų moteris nares veiksmingai ir kūrybiškai įsitraukti į 
visapusišką jų šalies vystymąsi; dėl to mano, kad turi būti priimtos atitinkamos 
teisinės priemonės;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 120
23 dalis

23. Kviečia Turkijos politines partijas padėti moterims patekti ir mokytis, siekiant leisti 
moterims užpildyti politines gretas, ir išplėsti moterų vaidmenį partijų hierarchijoje;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 121
23 dalis

23. Kviečia Turkijos politines partijas išplėsti moterų vaidmenį partijos hierarchijoje už 
Moterų skyriaus ribų, suteikti joms vadovaujantį vaidmenį organizacinėje struktūroje 
ir ieškoti (išbraukta), mokyti ir remti moteris atlikti politines funkcijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 122
23 dalis

23. Skatina Turkijos politines partijas išplėsti moterų vaidmenį partijos hierarchijoje už 
Moterų skyriaus ribų (išbraukta) ir ieškoti bei mokyti moteris atlikti politines 
funkcijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 123
23 dalis

23. Kviečia Turkijos politines partijas išplėsti moterų vaidmenį partijos hierarchijoje už 
Moterų skyriaus ribų, suteikti joms vadovaujantį vaidmenį organizacinėje struktūroje 
ir daugiau supažindinti ir ieškoti bei mokyti moteris atlikti politines funkcijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 124
23 dalis

23. Mano, kad yra svarbu stiprinti efektyvų moterų narių dalyvavimą visoje partijų 
hierarchijoje, nuo vietinio iki centrinio lygio, mano, kad moterų dalyvavimo partijų 
hierarchijoje privalomosios kvotos yra pačių politinių partijų sprendimas, kuris turi 
būti pritaikytas kaip galima greičiau politinių institucijų demokratizavimo procese;
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Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 125
23a dalis (nauja)

23a. Pabrėžia, kad didėjantis žinojimas apie aktyvaus moters vaidmens svarbą, prasideda 
nuo politinių partijų, nepriklausomai nuo politinių ir ideologinių požiūrių, turi 
remti specialias programas, skirtas jų moterims nariams informuoti, mokyti ir šviesti 
vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiais; mano, kad ši politika gali būti 
sustiprinta bendradarbiaujant su kitomis Europos politinėmis partijomis, kurios 
prisidės prie efektyvaus ir abipusio keitimosi patirtimi ir požiūriais;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 126
24 dalis

24. Sveikina pasiūlymą Turkijos Parlamente įsteigti Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą, ragina kuo greičiau priimti reikalingus įstatymus ir kviečia šį komitetą 
reguliariai palaikyti ryšius su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 127
24 dalis

24. Sveikina pasiūlymą įsteigti Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą, turintį teisėkūros 
įgaliojimus Turkijos Parlamente, ragina kuo greičiau priimti reikalingus įstatymus ir 
kviečia šį komitetą reguliariai palaikyti ryšius su Europos Parlamento Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komitetu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 128
24 a dalis (nauja)

24a. Ragina Turkijos Parlamentą užtikrinti, kad yra moterų tarp Parlamento narių, 
deleguotų ES ir Turkijos bendrame parlamentiniame komitete;

Or. en

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 129
25 dalis

25. Pakartoja savo reikalavimą dėl neraštingumo lygio tarp moterų, kad Turkijos valdžia 
įdėtų daugiau pastangų, siekdama užtikrinti, jog moterims, kurių galimybes šviestis 
riboja šeima ar kultūrinė aplinka, būtų suteikta galimybė visiškai  pasinaudoti teise į 
švietimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 130
25 dalis

25. Pakartoja savo reikalavimą, kad Turkijos valdžia įdėtų daugiau pastangų, siekdama 
užtikrinti moterų teises į mokslą ir jog moterims, kurių galimybes šviestis riboja 
šeima ar jų socialinė arba kultūrinė aplinka, būtų pranešta apie jų teises; siūlo 
Turkijos Vyriausybei didinti finansinę pagalbą tėvams, ypač kaimo ir neturtingose 
vietovėse, siekiant skatinti juos šviesti vaikus ir, be viso to, dukteris;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 131
25 dalis 

25. Pakartoja savo reikalavimą, kad Turkijos valdžia įdėtų daugiau pastangų, siekdama 
užtikrinti, jog moterims, kurių galimybes šviestis riboja šeima ar kultūrinė aplinka, 
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būtų suteikta galimybė visiškai  pasinaudoti teise į švietimą, tuo pačiu metu griežtai 
laikantis privalomojo parengiamojo ir vidurinio lavinimo mergaitėms vykdymo;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 132
25 a dalis (nauja)

25a. Ragina Turkijos Vyriausybę imtis būtinų priemonių, ypač kaimo ir neturtingose 
vietovėse, kovojant su neraštingumu, ypač organizuojant informavimo ir 
supažindinimo kampanijas dėl švietimo svarbos ir jo galimo įnašo į ekonomiką ir 
visuomenę, ypač pabrėžiant švietimą mergaitėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 133
26 dalis

26. Skatina plėtoti švietimo procesą, kuris būtų jautresnis lyties požiūriu, pavyzdžiui, 
peržiūrėti mokomąją medžiagą, kad ši atitiktų CEDAW 5 straipsnį, ir kviečia 
Vyriausybę užtikrinti, kad mergaitės ir berniukai būtų mokomi su moterų teisėmis ir 
lyčių lygybe susijusių dalykų, demokratijos principų ir pagarbos kitiems žmonėms;

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 134
26 dalis

26 Mano, kad patikrintos švietimo sistemos ir mergaičių, kurių šeimos paprastai 
gyvena atokiose vietovėse, privalomojo dalyvavimo skatinimas pagerins socialinius 
standartus, automatiškai pradedant didėjančio susipažinimo procesą visuomenėje ir 
dialogą lyčių lygybės klausimais; mano, kad šiam tikslui palaikyti turėtų būti 
peržiūrėta švietimo medžiaga pagal CEDAW 5 straipsnį;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 135
26 a dalis (nauja)

26a . Ragina Komisiją ir Turkijos Vyriausybę pradėti žiniasklaidos (TV ir radijo) 
kampanijas, atkreipiant dėmesį į pagarbos moterų teisėms svarbą ir teigiamą poveikį 
visuomenei bei darbo vietoms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 136
27 dalis

27. Pabrėžia, kad Turkija privalo visiškai laikytis Bendrijos acquis darbo rinkoje (pvz., 
vienodai vertinant ir kovojant su diskriminacija darbo vietose, lygiai mokant 
užmokestį, suteikiant socialinę apsaugą, derinant šeimą ir darbą), siekiant remti 
moterų patekimą į darbo rinką;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 137
27 dalis

27. Pabrėžia, kad Turkija privalo visiškai laikytis Bendrijos acquis lygaus apmokėjimo, 
lygių galimybių ir lygaus vyrų ir moterų vertinimo profesiniame gyvenime, taip pat 
pagerinti moterų patekimą į darbo rinką ir profesinį mokymą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 138
27 dalis 

27. Pabrėžia, kad Turkija privalo visiškai laikytis Bendrijos acquis lygaus apmokėjimo ir 
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lygaus vyrų ir moterų vertinimo profesiniame gyvenime, taip pat pagerinti moterų 
patekimą į darbo rinką, priimant būtinas priemones ir sudarant būtinas paramos 
struktūras, palengvinančias suderinti profesinius ir asmeninius įsipareigojimus; be 
to, Turkija turi perkelti į savo nacionalinę teisę ir įgyvendinti vidaus darbo rinkoje 
Bendrijos principus, susijusius su darbo ir profesinio mokymo prieinamumo 
lygiomis galimybėmis, vienodu vertinimu socialinės apsaugos sferoje, kova su 
tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija ir lytiniu priekabiavimu darbo vietose;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 139
27a dalis (nauja)

27a. Ragina Turkijos Vyriausybę teikti informaciją dėl moterų, kurios yra etninių arba 
religinių mažumų narės, teisių apsaugos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 140
27 b dalis (nauja)

27b. Ragina Turkijos Vyriausybę teikti informaciją dėl moterų dirbančių šeimos versle, 
žemės ūkyje arba nelegaliai teisių padeties;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 141
27c dalis (nauja)

27c. Ragina Turkijos Vyriausybę skatinti keitimąsi tarp mokyklų, asociacijų ir 
kitų organų, buriant jaunus skirtingų lyčių Europos ir Turkijos asmenis 
kartu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 142
28 dalis

28. Kviečia Komisiją bei Turkijos Vyriausybę ir toliau kurti bei remti moterų darbo ir 
užimtumo projektus, įskaitant NVO sukurtus projektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 143
28 dalis

28. Kviečia Komisiją ir toliau bendradarbiauti su Turkija įgyvendinant nacionalinį 
veiksmų planą dėl užimtumo pagal Europos Sąjungos valstybių narių vykdomas 
politikas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Doris Pack ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 144
28 dalis

28. Kviečia Komisiją ir toliau kurti bei remti užimtumo projektus, įskaitant NVO, kartu 
su Turkijos Vyriausybe sukurtus projektus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 145
29 dalis

29. Kviečia Europos Sąjungos ir Turkijos profesines sąjungas ir socialinius partnerius 
bendradarbiauti didinant moterų dalyvavimą Turkijos darbo rinkoje ir sprendimų 
priėmimo srityje;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 146
29 dalis

29. Pabrėžia, kad profesinės sąjungos ir organizacijos, kurios aktyviai veikia lygių 
galimybių srityje Turkijoje, turėtų turėti pagrindinį vaidmenį diegiant užimtumo, 
saugumo darbo vietoje, tęstinio profesinio mokymo lygias galimybes, ir palaipsniui 
įgyvendinant Europos teisės aktuose numatytą Europos Socialinę politiką; mano, 
kad įgyvendinimo metu Europos profesinės sąjungos ir socialinės organizacijos gali 
padaryti svarbų įnašą informuodamos Bendrijos teisės ir jos įgyvendinimo būdų 
klausimais; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pakeitimas 147
31 a dalis (nauja)

31a. Ragina Komisiją aprašyti, sistemiškai ir išsamiai, jos pirmoje 2005 m. ataskaitoje dėl 
reformų spartos, skirtoje Europos Tarybai, kurioje taip pat bus aptarta pažanga 
derybose, iki dabar pasiektą pažangą keičiant ir įgyvendinant teisės aktus, skirtus 
moterų teisėms remti;

Or. el
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