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Rezolūcijas priekšlikums 

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 1
A apsvērums

A. tā kā Turcija gatavojas uzsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) 
2005. gada 3. oktobrī,  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 2
B apsvērums 

B. tā kā Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (KSDI)1 veido daļu 
no starptautiskajām tiesībām, un tai ir augstāks juridisks spēks nekā Turcijas 
likumiem, kā to atzīst Turcijas Konstitūcijas 90. pants; un tā kā Turcija kopš 1985. 
gada ir KSDI dalībvalsts un kopš 2002. gada arī Konvencijas Papildprotokola 
dalībvalsts,,  

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

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 3
B a punkts (jauns)

Ba tā kā valsts ir atbildīga par diskrimināciju no trešām pusēm attiecībā pret sieviešu 
un vīriešu līdztiesību, pamatojoties uz paražu tiesībām (piemēram, patriarhālās 
ģimeņu struktūras), tradīcijām un reliģiskajiem priekšstatiem, un tā kā personas 
ticības brīvībai nav lielāks spēks kā sieviešu cilvēktiesībām, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 4
E un F apsvērums (apvienoti)

E. tā kā nesenās reformas Turcijā sieviešu tiesību jomā pašreiz ir tikai papīra versijā un 
tās ir jāīsteno praksē,  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 5
Ε apsvērums

E. tā kā nesenās tiesiskās reformas Turcijā sieviešu tiesību jomā prasa ilgu laiku acquis
ieviešanā, kaut arī joprojām galvenā problēma ir šo reformu un izmaiņu īstenošana 
praksē un praktisku rezultātu sasniegšana, 

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 6
Ε a apsvērums (jauns)

Ea. ņemot vērā Turcijas valsts un sabiedrības īpašās iezīmes un struktūru - islama valsts 
formu apvienojumā ar eiropeiskas orientācijas valsti pastāvīgas politiski militārās 
iekārtas uzraudzībā, kas ietekmē sociālo attīstību un sieviešu stāvokli un tiesības 
sabiedrībā,  
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Or. el

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 7
F apsvērums 

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.8
F apsvērums 

svītrots

Or. el

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 9
F apsvērums

F. tā kā pieņemtā likumdošana ir jāievieš praksē, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.10
F a apsvērums (jauns)

Fa. tā kā jaunais kriminālkodekss, ko izdeva 2004. gada 26. septembrī, vēl nav stājies 
spēkā, kopš to nesen atcēla Turcijas valdība,

Or. el
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Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr.11
G apsvērums 

G. tā kā Eiropas Komisijas regulārajā ziņojumā par Turcijas progresu virzienā uz 
pievienošanos1 attiecībā uz sieviešu situāciju norādītas šādas galvenās jomas, kas rada 
satraukumu: augsts analfabētisma līmenis, zems sieviešu īpatsvars parlamentā un 
vietējās varas iestādēs, sieviešu nepietiekamā līdzdalība un valdošā diskriminācija 
darba tirgū, kā arī vardarbība pret sievietēm, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr.12
G apsvērums 

G. tā kā Eiropas Komisijas regulārajā ziņojumā par Turcijas progresu virzienā uz 
pievienošanos attiecībā uz sieviešu situāciju norādītas šādas galvenās jomas, kas rada 
satraukumu: augsts pret sievietēm vērstas fiziskās un psiholoģiskās vardarbības 
līmenis (piemēram, vardarbība ģimenē, cieņas aizskaršana,  poligāmija, ,,nevainības 
pārbaudes” un piespiedu laulības), augsts analfabētisma līmenis un zems sieviešu 
īpatsvars parlamentā un vietējās varas iestādēs (svītrojums),

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 13
G apsvērums 

G. tā kā Eiropas Komisijas regulārajā ziņojumā par Turcijas progresu virzienā uz 
pievienošanos attiecībā uz sieviešu situāciju norādītas šādas galvenās jomas, kas rada 
satraukumu: vardarbība pret sievietēm, īpaši vardarbība ģimenē un cieņas 
aizskaršana, augsts analfabētisma līmenis, un zems sieviešu īpatsvars parlamentā un 
vietējās varas iestādēs;

Or. fr

  
1 OV C/2005/13/ 3
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.14
G apsvērums

G. tā kā Eiropas Komisijas regulārajā ziņojumā par Turcijas progresu virzienā uz 
pievienošanos attiecībā uz sieviešu situāciju norādītas inter alia šādas galvenās jomas, 
kas rada satraukumu: augsts analfabētisma līmenis, zems sieviešu īpatsvars parlamentā 
un vietējās varas iestādēs, kā arī vardarbība pret sievietēm, jo īpaši cieņas aizskārums,  

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.15
G a apsvērums (jauns)

Ga. tā kā patiesi demokrātisku institūciju un prakses trūkums (cieņa pret minoritātēm, 
runas brīvība un cilvēktiesību ievērošana) traucē attīstīties pilsoniskai sabiedrībai, 
kas balstīta uz plurālismu un daudzveidību,

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr.16
H apsvērums

H. tā kā problēmas, kas skar sievietes, ir īpaši saasinātas Turcijas pilsētu, lauku un 
atpalikušajos rajonos; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr.17
H apsvērums 

H. tā kā zemais ekonomiskās un sociālās attīstības līmenis Turcijas dienvidaustrumos, 
Melnās jūras reģionā un lauku rajonos kopumā, kā arī migrācija un ar to saistītās 
problēmas kā nabadzība un nesaskaņas pilsētu centrālajos rajonos, saasina sieviešu 
problēmas,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.18
H apsvērums

H. tā kā zemais ekonomiskās un sociālās attīstības līmenis Turcijas dienvidaustrumos, 
Melnās jūras reģionā un lauku rajonos kopumā pasliktina sieviešu stāvokli un saasina 
viņu problēmas, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr.19
H a apsvērums (jauns)

Ha tā kā sieviešu stāvoklis Turcijas sabiedrībā lielā mērā balstās uz patriarhālo sociālo 
struktūru, kuras nomaiņai būs vajadzīgas vairākas paaudzes, 

Or. de

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 20
H a apsvērums (jauns)

Ha tā kā 2003. un 2004. gadā Turcijas valdības iestādes un cilvēktiesību organizācijas 
saņēma informāciju par simtiem spīdzināšanas gadījumu, un tā kā 2003. gadā ES 
dalībvalstis saņēma vairāk nekā 2000 pieteikumus ar lūgumu pēc patvēruma no 
Turcijas pilsoņiem (to vidū bija daudz sieviešu),

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 21
I apsvērums

I. tā kā sieviešu politiskā līdzdalība Turcijā ir mulsinoši zema, sievietēm veidojot tikai 
4,4% no parlamenta locekļu skaita un tikai 1% no vietējo asambleju pārstāvjiem, un 
kamēr sieviešu pārstāvība visās ekonomiskajās un politiskajās lēmējiestādēs ir 
niecīga,

Or. el



AM\566018LV.doc 7/40 PE 357.842v01-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr.22
I apsvērums

H. tā kā sieviešu politiskā pārstāvība Turcijas lēmējiestādēs ir is izteikti ierobežota, 
sievietēm veidojot tikai 4,4% no parlamenta locekļu skaita un tikai 1% no vietējo 
asambleju pārstāvjiem,  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 23
I apsvērums

I. tā kā sieviešu politiskā līdzdalība Turcijā ir mulsinoši zema, sievietēm, veidojot tikai 
4,4% no parlamenta locekļu skaita un mazāk nekā 1% no vietējo asambleju 
pārstāvjiem,  

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.24
I a apsvērums (jauns)

Ia tā kā sakarā ar to, ka trūkst integrētas stratēģijas Turcijas dienvidaustrumu 
sabiedrības, un jo īpaši tur dzīvojošās vietējās kurdu sabiedrības ekonomisko, 
sociālo un kultūras vajadzību attīstībai, kurdu sievietes cieš no ieilgušām 
problēmām (analfabētisma, vājas veselības, nabadzības, atstumtības u.c.), 

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr.25
J apsvērums

J. tā kā esošo negatīvas sieviešu diskriminācijas situāciju dažkārt vislabāk var mazināt ar 
pozitīvas diskriminācijas pagaidu pasākumiem, un pastāv nopietna vajadzība ieviest 
sieviešu lomas modeļus attiecībā uz amatiem, kas paredz varu un lēmumu 
pieņemšanu, tai skaitā visaugstākajā līmenī,  

Or. en
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 26
J apsvērums

J. tā kā esošo negatīvas diskriminācijas situāciju dažkārt vislabāk var mazināt ar 
pozitīvas diskriminācijas pagaidu pasākumiem, kā to iesaka KSDI, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 27
K apsvērums

svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 28
K apsvērums

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 29
K apsvērums

K. tā kā vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma visā pasaulē, bet, neraugoties uz 
nepilnīgo statistiku, tā ir īpaši vērojama atsevišķās valstīs, tostarp Turcijā, 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.30
K apsvērums

K. tā kā vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma Turcijā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 31
L apsvērums

L. tā kā 14 patvertnes sievietēm, kuras Turcijā kļuvušas par vardarbības upuriem, 
nenodrošina vajadzības valstij ar aptuveni 70 miljoniem iedzīvotāju, un turklāt nav 
īstenotas pat pieticīgākās iespējas, ko paredz spēkā esošā likumdošana, proti, 
patvertne visās municipalitātēs ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotājiem, 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 32
M apsvērums

M. tā kā starp Turcijas valdību un Komisiju nav uzsāktas sarunas attiecībā uz 
līdzdalību Daphne II programmā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu,  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr.33
M apsvērums

M. tā kā Turcijas valdība ļoti pasīvi darbojas attiecībā uz 5 miljonu eiro investēšanu no 
saviem līdzekļiem līdzdalībai Eiropas Savienības Daphne II programmā par 
vardarbības pret sievietēm izskaušanu, 

Or. de
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.34
M apsvērums

M. tā kā Turcijas valdība vēl nav pabeigusi sarunas ar Eiropas Komisiju attiecībā uz 
līdzdalību Daphne II programmā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, 
nepieņemot lēmumu par valsts finansiālo ieguldījumu (5 miljoni eiro) līdzdalībai 
šajā programmā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr.35
N apsvērums

N. tā kā pēc ANO Bērnu fonda aplēsēm katru gadu no 600 000 līdz 800 000 meiteņu, 
kuras ir sasniegušas obligāto vecumu skolas gaitu uzsākšanai, no skolas 
apmeklēšanas attur viņu ģimenes, vai arī nepietiekamā infrastruktūra neļauj viņām 
apmeklēt nedaudzās esošās lauku skolas, 

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr.36
O apsvērums

O. tā kā dati par sieviešu situāciju nav ne kvantitatīvi, ne kvalitatīvi pietiekami un 
neaptver visus ar sieviešu tiesībām saistītos jautājumus, 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 37
O apsvērums

O. tā kā trūkst precīzu datu par sieviešu situāciju visās jomās, it īpaši attiecībā uz 
vardarbību pret sievietēm, 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr.38
O apsvērums

svītrots

Or. el

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.39
O apsvērums

O. tā kā kritiski trūkst precīzu datu par sieviešu situāciju Turcijā ar tās atšķirībām lauku 
un pilsētu rajonos, bet it īpaši attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr.40
P a  apsvērums (jauns)

Pa. tā kā sieviešu politiskā līdzdalība Turcijā ir mulsinoši zema, sievietēm veidojot tikai 
4,4% no Parlamenta locekļu skaita un tikai 1% no vietējo asambleju pārstāvjiem, 

(NB: Aizvietošanat: I apsvērumu aizvieto ar Pa apsvērumu.: ja pieņem šo grozījumu, I 
apsvērumu atceļ.) 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr. 41
Q a apsvērums (jauns)

Qa. tā kā Turcijā ar aptuveni 70 miljoniem iedzīvotāju ir tikai aptuveni 14 patvertnes 
sievietēm, kuras ir kļuvušas par vardarbības upuriem, taču Turcijas likums1 paredz 
iespēju izveidot patvertni visās 250 municipalitātēs ar vairāk nekā 50,000 

  
1 Municipalitātes likuma Nr. 5215, 14. pants.
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iedzīvotājiem, 

(NB: Aizvietošana: L apsvērumu aizvieto ar Qa apsvērumu.: ja pieņem šo grozījumu, 
L apsvērumu atceļ.) 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 42
R apsvērums

R. tā kā 2005. gada 6. martā policija varmācīgi iejaucās demonstrācijā Stambulā, kas bija 
saistīta ar Starptautisko Sieviešu dienu, un tagad pret šīm sievietēm ir ierosināta lieta,

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 43
R a apsvērums (jauns)

Ra tā kā Ārlietu ministru Islama konferencē 2004. gada jūnijā, kuru vadīja Turcija, 
pēdējais communiqué pauda prasību, lai cilvēktiesību vispārīgumu neizmantotu kā 
ieganstu, lai iejauktos dalībvalstu iekšlietās un ignorētu to valstisko suverenitāti, kā 
arī nosoda Eiropas Savienības lēmumu atmaskot apmētāšanu ar akmeņiem kā sodu 
un sodus, ko tā atzīst par nehumāniem, ko piespriedušas atsevišķas (Islama 
konferences) dalībvalstis saskaņā ar Islama šariu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr.44
1. pants

1. Uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana, tostarp sieviešu tiesības, ir sine qua non dalībai 
Eiropas Savienībā un prasa Eiropas Komisijai izvirzīt sieviešu tiesību jautājumu par 
galveno dienaskārtībā sarunām ar Turciju, 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr.45
1.a pants(jauns)

1.a Uzsver, ka Turcijas valdība visā valstī izveidos laulību un dzimšanas likumīgu 
reģistrācijas sistēmu, lai nodrošinātu visu sieviešu un vīriešu pilnīgas tiesības uz 
pilsonību un iespēju pilnvērtīgi izmantot savas cilvēktiesības, kā, piemēram, pieeju 
izglītībai un veselības aprūpei; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 46
1. a pants(jauns)

1.a Aicina Turcijas valdību noteikt, vai un kādā veidā tā grasās distancēties no 
(iepriekšminētajām) Islama konferencē (2004. gada jūnijā) izskanējušām 
communiqué frāzēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 47
2. pants

2. Cildina Turcijas valdību un parlamentu par nesenajām likumdošanas reformām 
attiecībā uz sieviešu situāciju, tomēr pauž bažas par reāla progresa trūkumu; 
uzskata, ka likumdošanas ieviešanai jābūt konsolidētai un to vēl jāattīsta, 
galvenokārt, attiecībā uz pilnīgu spīdzināšanas un vardarbības nosodījumu, tai pašā 
laikā nostiprinot un ieviešot noteikumus par izteiksmes brīvību, reliģijas brīvību, 
sieviešu tiesībām, arodbiedrību tiesībām un minoritāšu tiesībām, tā kā Komisija to 
uzsvērusi savā Ieteikumā par Turcijas progresu virzienā uz pievienošanos;   

Or. el

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 48
2. pants

2. Cildina Turcijas valdību un parlamentu par nesenajām likumdošanas reformām 
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Konstitūcijā, Civilkodeksā un Kriminālkodeksā attiecībā uz sieviešu situāciju, tomēr 
sagaida konkrētus, dzimumu jautājumam veltītus pasākumus, programmas un 
projektus šo reformu īstenošanai, kā arī ilgstošu likumdošanas ieviešanas 
pārraudzību, piemēram, regulāri veicot dzimumu ietekmes novērtēšanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 49
2. pants

2. Cildina Turcijas valdību un parlamentu par nesenajām likumdošanas reformām 
attiecībā uz sieviešu situāciju, kuras paredz mūža ieslodzījumu kā sodu par goda 
aizskārumu, un arī līdzdalību goda aizskārumā atzīs par sodāmu nodarījumu; 
atbalsta to, ka izvarošana laulības ietvaros ir atzīta par kriminālnoziegumu;  

Or. de

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 50
2. pants

2. Cildina Turcijas valdību un parlamentu par nesenajām likumdošanas reformām 
attiecībā uz sieviešu situāciju, it īpaši Konstitūcijas 10. panta grozījumu un izmaiņas 
Kriminālkodeksā un Civilkodeksā , un mudina valdību tos īstenot praksē;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 51
2. pants

2. Atzīmē nesenās likumdošanas reformas, ko pieņēmusi Turcijas valdība un 
parlaments attiecībā uz sieviešu situāciju;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 52
2. a pants (jauns)

2. a Atzīmē ar bažām to, ka trūkst atzīšanas un atbalsta pamata vispārīgajiem principiem 
un to ietekmei uz sieviešu tiesību aizsardzību Turcijā Turcijas ārlietu ministra 
Abdullah Gul prezidentūras laikā, kā to pierāda Ārlietu ministru Islama 
konferences 31. Sesijas secinājumi (2004. gada jūnijā), kas, inter alia, attiecas uz 
ES lēmumu atteikties nosodīt apmētāšanu ar akmeņiem kā soda veidu un citus 
sodus, ko tā atzīst par nehumāniem, un kurus piemēro atsevišķās Islama 
konferences dalībvalstīs saskaņā ar Islama šaria likumu; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr. 53
2. a pants(jauns)

2. a Nosoda poligāmijas, piespiedu laulību, tradīcijās pamatotu noziegumu un 
vardarbības pret sievietēm gadījumus kopumā, un prasa Turcijas valdībai rīkoties 
saskaņoti gan kā vienotam veselumam, gan kā atsevišķiem kabineta locekļiem, 
meklēt veidus šo noziegumu novēršanai un organizēt kampaņas, lai vairotu 
sabiedrības informētību par šiem jautājumiem, un piedalīties šajās kampaņās; 

(NB: Aizvietošana: 16. pantu aizvieto ar 2. a pantu: ja pieņem šo grozījumu, 16. pantu 
atceļ.) 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr. 54
2. b pants (jauns)

2. b Cildina Turcijas valdību par nesenajām juridiskajām izmaiņām, kas goda 
aizskāruma gadījumā paredz mūža ieslodzījumu un ļauj sodīt šajos noziegumos 
līdzvainīgos; cildina to, ka izvarošana laulības ietvaros ir atzīta par noziegumu, 
prasa Eiropas Savienības valdībām sekot šim piemēram; 

(NB: Aizvietošan: 19. pantu aizvieto ar 2. b pantu:  ja pieņem šo grozījumu, 19. pantu 
atceļ.)

Or. en
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Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr. 55
2. c pants (jauns)

2. c Mudina Turciju ratificēt Papildu protokolu Nr. 12 Eiropas Konvencijai par 
cilvēktiesībām,1 kas attiecas uz diskriminācijas novēršanu;

(NB: Aizvietošana: 21. pantu aizvieto ar 2. c pantu:  ja pieņem šo grozījumu, 21. 
pantu atceļ.)  

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack

Grozījums Nr. 56
2. d pants (jauns)

2. d Nosoda plašo policijas pārstāvju spēka pielietošanu demonstrāciju laikā un apsveic 
neseno valdības solījumu atbalstīt 2004. gada 17. augusta Iekšlietu ministrijas 
apkārtrakstu par iespējama neatbilstīga drošības dienestu spēka pielietošanas 
novēršanu un sodīšanu; 

(NB: Aizvietošana: 11. pantu aizvieto ar 2. d pantu: ja pieņem šo grozījumu, 11. pantu 
atceļ.) 

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 57
3. pants

svītrots

Or. el

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

Grozījums Nr. 58
3. pants

3. Izceļ vajadzību pēc jaunās likumdošanas pilnīgas un iedarbīgas ieviešanas un aicina 
Turcijas valdību nodrošināt, lai Ģenerāldirektorātam par sieviešu stāvokli būtu 
skaidras pilnvaras, pietiekams finansējums un personāls, 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 59
3. a pants (jauns)

3. a Uzskata, ka sieviešu tiesību aizsardzība joprojām praksē nav pietiekama, it īpaši 
vardarbības pret sievietēm gadījumos, un mudina valdību pievērst lielāku uzmanību 
likuma ieviešanai, inter alia, izveidojot patvertnes, atbalstot pilsoniskās saviedrības 
iniciatīvas un nodrošinot obligāto apmācību valsts pārvaldes amatpersonām, 
policijas darbiniekiem un tiesu varas iestāžu personālam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Feleknas Uca

Grozījums Nr. 60
3. a pants (jauns)

3. a Aicina Turcijas valdību sadarboties ar vadošajām amatpersonām Kurdu reģionos, 
lai izstrādātu un veicinātu mērķorientētas programmas par vienlīdzīgām iespējām 
un sieviešu tiesībām; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 61
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta palīdzību un sadarbībā ar sieviešu 
nevalstiskajām organizācijām (NVO) jānodrošina holistiska pieeja sieviešu tiesību 
ievērošanai, kas pilnībā ciena un atzīst sieviešu cilvēktiesības kā indivīdu tiesības, 
neskatoties uz viņu tradīcijās noteiktajām sievas un mātes lomām, atzīstot pilnīgu 
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politisko līdzdalību, un uzsver, ka valdībai jāievieš dzimumu atbalsta programmas, 
tai jāizveido (svītrojums) atsevišķs dzimuma budžets nacionālā un vietājā līmenī un 
regulāri jāierosina un jāizstrādā projekti par sieviešu tiesībām;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 62
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta par sieviešu statusu palīdzību (kuram 
šobrīd ir pietiekams finansējums un personāls, kā arī skaidras pilnvaras), jādod 
ieguldījums problēmu efektīvai novēršanai un progresa sasniegšanai sieviešu labā, 
ieviešot globālu politiku ar kvalitatīviem un kvantitatīviem mērķiem un metodes 
jaunās likumdošanas ieviešanas novērtēšanai un pārraudzībai, izveidojot  atsevišķu 
dzimuma budžetu un pastāvīgi un regulāri izstrādājot programmas par sieviešu 
tiesībām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 63
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta palīdzību jānodrošina holistiska pieeja, lai 
nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu saskaņā ar Konstitūcijas 10. pantu, tai 
jāizveido atsevišķs dzimuma budžets, kā arī regulāri jāierosina un jāizstrādā projekti 
par sieviešu tiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 64
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta palīdzību jānodrošina holistiska pieeja, lai 
vairotu informētību un nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu (piemēram, 
mantojuma un īpašuma tiesības), un tai jāizveido atsevišķs dzimuma budžets un 
regulāri jāierosina un jāizstrādā projekti par sieviešu tiesībām; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 65
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta palīdzību jānodrošina holistiska pieeja 
sieviešu tiesību aizsardzībai, jāizveido atsevišķs dzimuma budžets, kā arī regulāri 
jāierosina un jāizstrādā projekti, kuru mērķis ir veicināt sieviešu tiesību aizsardzību; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 66
4. pants

4. Uzsver, ka valdībai ar Ģenerāldirektorāta palīdzību jāizveido integrētu dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību politiku, kā arī attiecīgas programmas un pasākumi 
ar pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu to regulāru un nekļūdainu īstenošanu;  

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 67
5. pants

5. Atzīst pilsoniskās sabiedrības pozitīvo lomu neseno, uz demokrātiskām pārmaiņām 
virzīto likumdošanas reformu īstenošanā, un uzsver, ka šī mērķa sasniegšanai 
vajadzīga visas politiskās elites, pilsoniskās sabiedrības, reliģisko apvienību un 
mediju informēšana un mobilizācija;  

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 68
6. pants

6. Aicina (svītrojums) Turcijas valdību atzīt sieviešu tiesību organizāciju kā valdības 
partneru lomu, atbalstīt tās un piešķirt tām pietiekamu finansējumu un rīcības brīvību, 
sekojot Eiropas Savienības pamatnostādnēm un pieredzei;

Or. el



PE 357.842v01-00 20/40 AM\566018LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 69
6. pants

6. Aicina (svītrojums) Turcijas valdību atzīt sieviešu tiesību organizāciju kā valdības 
partneru lomu, atbalstīt tās un piešķirt tām pietiekamu finansējumu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 70
6. pants

6. Aicina Turcijas valdību atzīt partnerības lomu un apspriežu procedūru ar dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību organizācijām, lai izstrādātu attiecīgos valsts likumus 
un likumdošanas iniciatīvas tiesības; norāda, ka šāda starptautiska sadarbība is 
obligāta Eiropas līmenī, to praktizē visās dalībvalstīs, un tā ir veids, kā nodrošināt 
sociālo vienprātību un atbalstu valsts politikai;

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 71
7. pants

7. Aicina Turcijas valdību turpināt jēgpilnu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, sadarboties, 
kad vien iespējams, un konsolidēt šo sadarbību ar oficiālu un ilgtermiņa struktūru 
palīdzību, kā arī iesaistīt nevalstiskās organizācijas sarunās par pievienošanos ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 72
7. pants

7. Aicina Turcijas valdību turpināt jēgpilnu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, sadarboties, 
kad vien iespējams, un konsolidēt šo sadarbību ar likumīgi izveidotu un stabilu 
struktūru palīdzību;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 73
8. pants

8. Uzsver, ka ir svarīgi izveidot apmaiņas programmas starp Turcijas sabiedriskajiem
partneriem un pilsonisko sabiedrību, un to līdzgaitniekiem ES;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 74
8. pants

8. Uzsver, ka svarīga ir strukturēta sadarbība starp Turcijas nevalstiskajām organizācijām 
un nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienībā, nodrošinot dalību kopīgās 
programmās; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 75
9. pants

Svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 76
9. pants

9. Paziņo, ka ES Finanšu plānos 2007.-2014.gadam jāparedz programmas, kuru mērķis 
ir informēt un iepazīstināt sabiedrību ar ES vērtībām, tās lomu pasaulē un ar to 
saistītās pārmaiņas politikas filozofijā; 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 77
9. pants

9. Paziņo, ka ES Finanšu plānos 2007.- 2013. gadam jāparedz pietiekams finansējums 
nevalstiskajām organizācijām Turcijā Eiropas iniciatīvas demokrātijai un 
cilvēktiesībām ietvaros; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 78
9. pants

9. Paziņo, ka ES Finanšu plāniem 2007.- 2013. gadam attiecībā uz valstu ES 
pirmsiestāšanās procesu jānodrošina pietiekami Kopienas resursi, lai valstis varētu 
sasniegt atbilstību Kopienas acquis, it īpaši saistībā ar Eiropas iniciatīvu 
demokrātijai un cilvēktiesībām, kurā nevalstiskām organizācijām ir nozīmīga loma; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 79
10. pants

10. Aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā tās pievienošanās stratēģijas trešo pīlāru, uzsākt 
un atbalstīt debates Turcijas sabiedrībā par sieviešu tiesībām, īpašu uzmanību 
pievēršot debašu organizēšanai lauku rajonos; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 80
10. pants

10. Aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā tās pievienošanās stratēģijas trešo pīlāru, 
ierosināt Turcijas valdībai uzsākt debates Turcijas sabiedrībā par sieviešu tiesībām, 
īpašu uzmanību pievēršot debašu par vardarbību, analfabētismu un tiesībām uz 
izglītību organizēšanai lauku un maznodrošinātos rajonos; 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 81
11. pants

11. Nosoda plašo policijas pārstāvju spēka pielietošanau demonstrāciju laikā un apsveic 
neseno valdības solījumu atbalstīt 2004. gada 17. augusta Iekšlietu ministrijas 
apkārtrakstu par iespējama neatbilstīga drošības dienestu spēka pielietošanas 
novēršanu un sodīšanu; mudina valdību vairot informētību un nodrošināt policijas, 
armijas un tiesu amatpersonām un personālam apmācību par cilvēktiesību 
jautājumiem un de facto vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 82
11. pants

11. Nosoda (svītrojums) policijas pārstāvju spēka pielietošanu demonstrāciju laikā un 
apsveic neseno valdības solījumu atbalstīt 2004. gada 17. augusta Iekšlietu ministrijas 
apkārtrakstu par iespējama neatbilstīga drošības dienestu spēka pielietošanas 
novēršanu un sodīšanu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 83
11. a pants (jauns)

11. a. Aicina Komisiju atbalstīt zinātniskos pētījumus par sieviešu situāciju Turcijā, 
faktoriem (politiskiem, reliģiskiem, institucionāliem, kultūras, vēsturiskiem), kas 
ietekmē šo situāciju, un par konkrētu stratēģiju, kāda būtu jāpiemēro; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 84
12. pants

12. Konstatē, ka sieviešu tiesību aizsardzība praksē joprojām nav pietiekama, īpaši 
attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, un mudina valdību cita starpā pievērst lielāku 



PE 357.842v01-00 24/40 AM\566018LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

uzmanību likumdošanas ieviešanai, nekavējoties izveidojot  patvertnes, atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un nodrošinot atbilsošu finansējumu no valsts un 
pašvaldību budžeta valsts un nevalstisko organizāciju patvertnēm, kā arī obligātas 
apmācības ar dzimumu un vardarbību saistītos jautājumos valsts pārvaldes 
darbiniekiem, policijas, tiesu varas un veselības aprūpes un izglītības darbiniekiem;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 85
12. pants

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 86
12. pants

12. Konstatē, ka sieviešu tiesību aizsardzība praksē joprojām ir izteikti nepietiekama, īpaši 
attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, tomēr kā pirmo soli atzinīgi novērtē valdības 
paziņojumu, ka līdz 2005. gada beigām atvērs piecas papildu patvertnes; nopietni 
mudina valdību paātrināt un skaidri noteikti īpašus pasākumus attiecībā uz 
likumdošanas ieviešanu; piemēram, grozīt Municipalitātes likumu Nr.5215, lai 
daudzu patvertņu izveidošanu noteiktu par obligātu visās municipalitātēs ar vairāk 
nekā 50 000 iedzīvotāju, kā arī attiecīgos lauku rajonos, lai nodrošinātu, ka visas 
patvertnes tiek  būvētas un uzturētas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, un 
veicinātu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un nevalstiskās 
organizācijas, kas nodrošina šādas patvertnes un līdzīgas iespējas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 87
12. a pants (jauns)

12. a Aicina Turcijas valdību turpināt izstrādāt un atbilstoši īstenot vajadzīgās reformas 
attiecībā uz minoritāšu aizsardzību un godu valstī, īpaši kurdu sabiedrībā Turcijas 
dienvidaustrumos, kur situācija attiecībā uz sieviešu tiesībām joprojām rada 
satraukumu (analfabētisms, sociālā un profesionālā izstumtība, nabadzība u.c.); 
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Or. el

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 88
13. pants

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 89
13. pants

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 90
13. pants

13. Aicina Turcijas valdību grozīt Municipalitātes likumu Nr.5215, lai daudzu patvertņu 
izveidošanu noteiktu par obligātu visās municipalitātēs ar vairāk nekā 50 000 
iedzīvotāju, kā arī attiecīgos lauku rajonos, lai nodrošinātu, ka visas patvertnes tiek  
būvētas un uzturētas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, un veicinātu un atbalstītu 
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina šādas 
patvertnes un līdzīgas iespējas; kā pirmo soli atzinīgi novērtē valdības neseno 
paziņojumu, ka līdz 2005. gada beigām tā izveidos aptuveni piecas papildu 
patvertnes; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 91
13. a pants (jauns)

13. a Atzīst, ka Turcija jau ir uzsākusi virzību ceļā uz likumdošanas ieviešanu un izsaka 
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atzinību par jau īstenotajiem individuālajiem projektiem; tāpat atzīst arī Eiropas 
Komisijas pozitīvo lomu saistībā ar šiem projektiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 92
13. a pants (jauns)

13. a Aicina Turcijas valdību izveidot papildu aprūpes iestādes, lai sekmētu sieviešu 
piesaistīšanu darbaspēkam; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 93
14. pants

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 94
14. pants

svītrots

Or. el

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 95
14. pants

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 96
15. pants

15. Mudina Turcijas valdību nopietni pievērsties jautājumam par līdzdalību Daphne II
programmā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu;  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 97
15. pants

15. Mudina Turcijas valdību piedalīties Daphne II programmā par vardarbības pret 
sievietēm izskaušanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 98
16. pants

16. Nosoda poligāmijas, piespiedu laulību, tradīcijās pamatotu noziegumu, goda 
aizskāruma un vardarbības pret sievietēm gadījumus kopumā, tai skaitā seksuālu 
uzmākšanos darbavietā , un prasa Turcijas valdībai rīkoties saskaņoti gan kā 
vienotam veselumam, gan kā atsevišķiem kabineta locekļiem, meklēt veidus šo 
noziegumu novēršanai, paredzēt vienlīdz nopietnus sodus parastu noziegumu un 
goda aizskāruma gadījumos, un organizēt kampaņas, lai vairotu sabiedrības 
informētību par šiem jautājumiem, un piedalīties šajās kampaņās; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 99
16. pants

16. Nosoda poligāmijas, piespiedu laulību, tradīcijās pamatotu noziegumu un vardarbības 
pret sievietēm gadījumus kopumā, un prasa Turcijas valdībai rīkoties saskaņoti gan kā 
vienotam veselumam, gan kā atsevišķiem kabineta un parlamenta locekļiem, meklēt 
veidus šo noziegumu novēršanai un organizēt kampaņas, lai vairotu sabiedrības 
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informētību par šiem jautājumiem, un piedalīties šajās kampaņās, kā arī finansiāli 
atbalstīt nevalstisko organizāciju kampaņas par šiem jautājumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 100
16. pants

16. Nosoda poligāmijas, piespiedu laulību, tradīcijās pamatotu noziegumu un vardarbības 
pret sievietēm gadījumus kopumā, un prasa Turcijas valdībai rīkoties saskaņoti gan kā
vienotam veselumam, gan kā atsevišķiem kabineta locekļiem, meklēt veidus šo 
noziegumu novēršanai un mazināšanai, un organizēt kampaņas, lai vairotu 
sabiedrības informētību par šiem jautājumiem, un piedalīties šajās kampaņās; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 101
16. a pants (jauns)

16. a Mudina Turcijas valdību pieņemt attiecīgus mērus, lai aizliegtu praksi, kuras 
ietvaros nozīmīgu skaitu meiteņu nereģistrē dzimšanas reģistrā;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 102
17. pants

17. Mudina valdību veikt pasākumus, lai nodrošinātu vardarbības upuru un liecinieku 
drošību tiesas procesu laikā vardarbības pret sievietēm gadījumos; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 103
17. pants

17. Mudina valdību veikt pasākumus, lai nodrošinātu mūsdienīgas procedūras, kā to 
paredz Kopienas acquis, kā, piemēram, liecinieku drošību tiesas procesu laikā 
vardarbības pret sievietēm vai seksuālas uzmākšanās gadījumos;  

Or. el

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 104
17. a pants (jauns)

17. a Atzinīgi novērtē, ka  piespiedu nevainības pārbaudes un ģenitāliju pārbaudes ir 
atzītas par kriminālnoziegumu, atzīmē izņēmumus, kad to pieprasa tiesa, tomēr 
uzsver, ka pat gadījumos, kad ir šāda tiesas pavēle, viennozīmīgi ir vajadzīga 
sievietes piekrišana; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 105
18. pants

18. Aicina valdību nodrošināt sievietēm, kuras ir kļuvušas vai kurām pastāv risks kļūt par 
vardarbības upuriem, pienācīgu, vienkārši pieejamu (veselības) aprūpi un (juridisko) 
atbalstu, kā arī izveidot tālruņa palīdzības līniju sievietēm, lai viņas varētu ziņot par 
vardarbību un prasīt atbalstu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 106
18. pants

18. Aicina valdību nodrošināt sievietēm, kuras ir kļuvušas vai kurām pastāv risks kļūt par 
vardarbības upuriem, pienācīgu veselības aprūpi, juridisko atbalstu un drošību, kā arī 
izveidot tālruņa palīdzības līniju sievietēm, lai viņas varētu ziņot par vardarbību un 
prasīt atbalstu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 107
19. pants

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 108
19. pants

19. Atzīmē nesenās juridiskās izmaiņas Turcijā, kuras paredz goda aizskārumu sodīt ar 
mūža ieslodzījumu un ļauj sodīt arī goda aizskaršanā iesaistītos līdzvainīgos; atzinīgi 
novērtē, ka izvarošana laulības ietvaros ir atzīta par kriminālnoziegumu, un aicina 
Turcijas valdību nodrošināt lilkumā paredzēto kriminālsodu reālu piemērošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 109
19. pants

19. Cildina Turcijas valdību par nesenajām juridiskajām izmaiņām, kuras paredz goda 
aizskārumu sodīt ar mūža ieslodzījumu un ļauj sodīt arī goda aizskaršanā iesaistītos 
līdzvainīgos, un izvarošanu laulības ietvaros atzīt par kriminālnoziegumu, un sagaida 
šo noteikumu attiecīgu piemērošanu praksē; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 110
19. pants

19. Cildina Turcijas valdības politisko un juridisko lēmumu piemērot mūža 
ieslodzījumu par goda aizskāruma noziegumiem, sodīt goda aizskaršanā iesaistītos 
līdzvainīgos un atzīt izvarošanu laulības ietvaros par kriminālnoziegumu; 

Or. el



AM\566018LV.doc 31/40 PE 357.842v01-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 111
20. pants

20. Lūdz Eiropas Komisiju veikt un atbalstīt neatkarīgus, visaptverošus izplatības 
pētījumus, it īpaši attiecībā uz analfabētisma izplatības rādītājiem sieviešu vidū un 
vardarbības pret sievietēm gadījumu biežumu, kā arī problēmām saistībā ar sieviešu 
iesaistīšanos darba tirgū; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 112
20. pants

20. Lūdz Eiropas Komisiju (svītrojums) atbalstīt neatkarīgu, visaptverošu izplatības 
pētījumu izstrādi, kas nodrošina inter alia, ticamus datu, it īpaši attiecībā uz 
analfabētisma procentu sieviešu vidū un vardarbības pret sievietēm biežumu, īpaši 
vardarbības ģimenē un goda aizskāruma noziegumu gadījumos, ar mērķi mudināt 
iestādes veikt vajadzīgos pasākumus;  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 113
20. pants

20. Lūdz Eiropas Komisiju veikt un atbalstīt neatkarīgus, visaptverošu izplatības 
pētījumus, it īpaši attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un analfabētisma izplatības 
rādītājiem sieviešu vidū (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 114
20. pants

svītrots 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 115
21. pants

21. Mudina Turciju kā ANO KSDI un tās Papildprotokola dalībvalsti ratificēt Papildu 
protokolu Nr.12 Konvencijai par cilvēktiesībām1 , kas attiecas uz diskriminācijas 
novēršanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 116
22. pants

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 117
22. pants

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 118
22. pants

22. Uzskata, ka ilgtermiņā jāattīsta sieviešu līdzdalība Turcijas ekonomiskajā, sociālajā 
un politiskajā dzīvē;

Or. fr

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 119
22. pants

22. Uzskata, ka obligātās kvotu sistēmas ieviešana vēlēšanu sarakstos visos valdības 
līmeņos valsts, reģionālajā un nacionālajā mērogā mobilizēs sieviešu organizāciju 
pārstāves un politisko partiju sieviešu dzimuma pārstāves efektīvai līdzdalībai valsts 
vispārējā attīstībā; uzskata, ka līdz ar to jāpieņem atbilstši juridiskie noteikumi; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 120
23. pants

23. Aicina Turcijas politiskās partijas veicināt sieviešu līdzdalību un apmācību, lai dotu 
sievietēm iespēju ieņemt politiskus amatus un vairot sieviešu lomu partiju 
hierarhijā; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 121
23. pants

23. Aicina Turcijas politiskās partijas paplašināt sieviešu lomu partiju hierarhijā, veidojot 
sieviešu atzarus, ļaut viņām ieņemt vadošos amatus partiju organizatoriskajā struktūrā 
un meklēt (svītrojums), apmācīt un atbalstīt sieviešu dzimuma kandidātes politiskajai 
darbībai; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 122
23. pants

23. Iedrošina  Turcijas politiskās partijas paplašināt sieviešu lomu partiju hierarhijā, 
veidojot sieviešu atzarus (svītrojums) un meklēt un apmācīt sieviešu dzimuma 
kandidātes politiskajai darbībai;  
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Or. de

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 123
23. pants

23. Aicina Turcijas politiskās partijas paplašināt sieviešu lomu partiju hierarhijā, veidojot 
sieviešu atzarus, ļaut viņām ieņemt vadošos amatus partiju organizatoriskajā struktūrā, 
kā arī vairot informētību un meklēt un apmācīt sieviešu dzimuma kandidātes 
politiskajai darbībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 124
23. pants

23. Uzskata, ka ļoti svarīgi ir stiprināt sieviešu pārstāvju līdzdalību partiju hierarhijā, 
no vietājā uz centrālo līmeni; uzskata, ka obligātās kvotas sieviešu līdzdalībai partiju 
hierarhijā ir jautājums, ko izlemj pašas politiskās partijas, un kas iespējami 
drīzākajā laikā būtu jāpielāgo politisko institūciju demokratizācijas procesam; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 125
23. a pants (jauns)

23. a Uzsver, ka pieaugošā apziņa par sievietes aktīvās lomas nozīmīgumu sakņojas, 
galenokārt,  pašās politiskajās partijās, kurām, neraugoties uz to politisko un 
ideoloģisko orientāciju, būtu jāsekmē īpašas programmas savu sieviešu dzimuma 
pārstāvju informēšanai, apmācībai un izglītībai vietējā, reģionālajā un valsts līmenī; 
uzskata, ka šādu politiku var stiprināt sadarbībā ar citām Eiropas politiskajām 
partijām, kuras dos ieguldījumu efektīvā un abpusējā pieredzes un viedokļu 
apmaiņā; 

Or. el
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 126
24. pants

24. Atzinīgi novērtē ierosināju izveidot Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju 
Turcijas parlamentā, aicina iespējāmi drīzākajā laikā pieņemt attiecīgo likumdošanu, 
un aicina šo komiteju regulāri uzturēt sakarus ar Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komiteju; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 127
24. pants

24. Atzinīgi novērtē ierosināto Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju ar visām  
juridiskajām pilnvarām Turcijas parlamentā, aicina iespējāmi drīzākajā laikā pieņemt 
attiecīgo likumdošanu, un aicina šo komiteju regulāri uzturēt sakarus ar Eiropas 
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Edit Bauer

Grozījums Nr. 128
24. a pants (jauns)

24. a Aicina Turcijas parlamentu nodrošināt arī sieviešu kārtas Ministru prezidentu 
pārstāvību ES- Turcijas Apvienotās Parlamentārās komitejas delegācijā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 129
25. pants

25. Vēlreiz, atsaucoties uz analfabētiska izplatības rādītājiem sieviešu vidū, apstiprina 
savu prasību Turcijas varas iestādēm pastiprināt to centienus, lai nodrošinātu, ka 
sievietes, kuru brīvu pieeju izglītībai kavē ar ģimeni vai kultūras vidi saistītas grūtības, 
var pilnā mērā aizstāvēt savas tiesības uz izglītību; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 130
25. pants

25. Vēlreiz apstiprina savu prasību Turcijas varas iestādēm pastiprināt to centienus, lai 
nodrošinātu sieviešu tiesības uz izglītību un ka sievietes, kuru brīvu pieeju izglītībai 
kavē ar ģimeni, sociālo vai kultūras vidi saistītas grūtības, ir informētas par savām 
tiesībām; ierosina Turcijas valdībai palielināt finansiālo palīdzību vecākiem, it īpaši 
lauku un maznodrošinātos rajonos, lai dotu viņiem iespēju izglītot savus bērnus, un  
galvenokārt, meitas; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 131
25. pants

25. Vēlreiz apstiprina savu prasību Turcijas varas iestādēm pastiprināt to centienus, lai 
nodrošinātu, ka sievietes, kuru brīvu pieeju izglītībai kavē ar ģimeni vai kultūras vidi 
saistītas grūtības, var pilnā mērā aizstāvēt savas tiesības uz izglītību; vienlaicīgi 
nostiprinot stingru atbilstību obligātajai pamatskolas un vidusskolas izglītībai 
meitenēm; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 132
25. a pants (jauns)

25. a Aicina Turcijas valdību veikt vajadzīgos pasākumus, it īpaši lauku un 
maznodrošinātos rajonos, lai izskaustu analfabētismu, sevišķi, organizējot 
informatīvas un apziņu veidojošas kampaņas par izglītības nozīmi un tās iespējamo 
devumu ekonomikai un sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot meiteņu izglītošanas 
jautājumam; 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 133
26. pants

26. Atbalsta izglītības procesa padarīšanu jūtīgāku attiecībā uz dzimumiem, piemēram, 
pārskatot izglītības materiālus saskaņā ar KSDI 5. pantu un aicina valdību nodrošināt, 
lai meitenēm un zēniem mācītu par sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
jautājumiem, demokrātijas principiem un cieņu pret līdzcilvēkiem; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 134
26. pants

26 Uzskata, ka plāns  par  izglītības sistēmas pārstrādāšanu un obligātu to meiteņu 
iesaistīšanu apmācībā, kuru ģimenes dzīvo, galvenokārt, attālos rajonos, uzlabos 
sociālos standartus, vienlaicīgi vairojot apziņu sabiedrībā un veicinot dialogu par 
dzimumu līdztiesības jautājumiem; uzskata, ka šo mērķi varētu virzīt, pārskatot 
izglītības materiālus saskaņā ar KSDI 5. pantu; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 135
26. a pants (jauns)

26. a Aicina Komisiju un Turcijas valdību laist klajā masu saziņas līdzekļos (televīzijā un 
radio) kampaņas, kas pievērš uzmanību sieviešu tiesību ievērošanas nozīmīgumam 
un pozitīvajai ietekmei sabiedrībā un darbavietā; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 136
27. pants

27. Uzsver, ka Turcijai pilnībā jāievēro Kopienas acquis attiecībā uz darba tirgu 
(vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas izskaušanu darbavietā, vienādu samaksu, 
sociālo drošību, ģimenes un darba dzīves sabalansēšanu, u.c.) ar mērķi sekmēt 
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sieviešu pieeju darba tirgum; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 137
27. pants

27. Uzsver, ka Turcijai pilnībā jāievēro Kopienas acquis attiecībā uz vienādu samaksu,
vienādām iespējām un vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, un 
ka Turcijai jāuzlabo sieviešu pieeja darba tirgum un profesionālajai izglītībai; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 138
27. pants

27. Uzsver, ka Turcijai pilnībā jāievēro Kopienas acquis attiecībā uz vienādu samaksu un 
vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, un ka Turcijai jāuzlabo 
sieviešu pieeja darba tirgum, veicot vajadzīgos pasākumus un izveidojot vajadzīgās 
atbalsta struktūras, lai sekmētu sieviešu iespējas sabalansēt profesionālās un 
privātās saistības; bez tam, Turcijai ir jāietver likumdošanā un jāievieš iekšējā darba 
tirgū Kopienas principi attiecībā uz vienādām iespējām iegūt darbu un profesionālo 
izglītību, vienādu attieksmi sociālās drošības jautājumos, izskaužot tiešu un netiešu 
diskrimināciju un seksuālu uzmākšanos darba vietā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 139
27. a pants (jauns)

27. a Aicina Turcijas valdību nodrošināt informāciju par tādu sieviešu tiesību 
aizsardzību, kuras pārstāv etniskas vai reliģiskas minoritātes;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 140
27. b pants (jauns)

27. b Aicina Turcijas valdību nodrošināt informāciju par situāciju attiecībā uz tādu 
sieviešu tiesību aizsardzību, kuras darbojas ģimenes uzņēmumā, lauksaimniecībā 
vai strādā nelegālu darbu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 141
27. c pants (jauns)

27. c Aicina Turcijas valdību sekmēt apmaiņu starp skolām, asociācijām un citām 
iestādēm, kas saved kopā abu dzimumu jauniešu  no Eiropas un Turcijas; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emine Bozkurt

Grozījums Nr. 142
28. pants

28. Aicina Eiropas Komisiju un Turcijas valdību turpināt izstrādāt un atbalstīt sieviešu 
darba un nodarbinātības projektus, ieskaitot nevalstisko organizāciju izstrādātos 
projektus; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 143
28. pants

28. Aicina Eiropas Komisiju turpināt sadarboties ar Turciju, lai ieviestu valsts rīcības 
plānus par nodarbinātību saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu noteiktajiem 
darbības plāniem;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Doris Pack un Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 144
28. pants

28. Aicina Eiropas Komisiju turpināt izstrādāt un atbalstīt nodarbinātības projektus, 
ieskaitot nevalstisko organizāciju projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar Turcijas 
valdību; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 145
29. pants

29. Aicina Eiropas Savienības un Turcijas arodbiedrības un sabiedriskos partnerus
sadarboties, lai palielinātu sieviešu iesaistīšanos Turcijas darba tirgū un jomās, kurās 
notiek lēmumu pieņemšana;  

Or. el

Grozījum iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 146
29. pants

29. Uzsver, ka arodbiedrībām un organizācijām, kas aktīvi nodarbojas ar jautājumiem 
par vienlīdzīgām iespējām Turcijā, jāpiešķir galvenā loma vienlīdzīgu iespēju 
ieviešanā darba tirgū, drošības garantijai darbavietā, ilgstošas profesionālās 
izglītības nodrošināšanā, kā arī uz Eiropas likumdošanu balstītās Eiropas sociālās 
politikas pakāpeniskā  ieviešanā; uzskata, ka ieviešanas periodā Eiropas 
arodbiedrības un sabiedriskās organizācijas var dot nozīmīgu ieguldījumu 
jautājumos, kas saistīti ar informāciju un Kopienas tiesību ieviešanas metodēm; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Grozījums Nr. 147
31. a pants (jauns)

31. a Aicina Komisiju 2005. gada decembrī tās pirmajā ziņojumā Eiropas Padomei par 
reformu gaitu, kas noteiks arī sarunu virzību, sistemātiski un visaptveroši raksturot 
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sasniegto progresu līdz jautājumam par likumdošanas izmaiņām un ieviešanu 
attiecībā uz sieviešu tiesību aizsardzību; 

Or. el
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