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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A 

A zważywszy, że Turcja przygotowuje się do rozpoczęcia negocjacji dotyczących
przystąpienia do Unii Europejskiej (UE) od dnia 3 października 2005 r.,

Or. fr

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia B 

B zważywszy, że Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW)1 stanowi część prawa międzynarodowego i zgodnie z art. 90 konstytucji 
tureckiej ma pierwszeństwo przed prawem krajowym Turcji, oraz że Turcja jest 
stroną CEDAW od 1985 r., a jej Protokołu Dodatkowego od 2002 r.,

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



PE 357.842v01-00 2/47 AM\566018PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 3
Ust. Ba (nowy)

Ba. zważywszy, że państwo jest odpowiedzialne za przypadki nieposzanowania przez 
strony trzecie równości kobiet i mężczyzn pod pretekstem zwyczajów (np. 
patriarchalnych struktur rodzinnych), tradycji i przekonań religijnych i zważywszy, 
że niczyja wolność przekonań nie może być nadrzędna w stosunku do praw 
człowieka kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 4
Połączone punkty uzasadnienia E i F 

E zważywszy, że ostatnie reformy w dziedzinie praw kobiet w Turcji, poczynione na 
papierze muszą być teraz zrealizowane,

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia Ε 

E zważywszy, że ostatnie reformy prawne w dziedzinie praw kobiet w Turcji stanowią 
istotny krok w kierunku wdrożenia dorobku, chociaż realizowanie tych reform i 
zmian oraz osiągnięcie praktycznych rezultatów pozostaje głównym problemem,

Or. el
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia Εa (nowy) 

Ea. uwzględniając szczególny charakter oraz strukturę państwa i społeczeństwa 
tureckiego, które wyznaje umiarkowaną, ukierunkowaną europejsko, formę islamu i 
jest nieustannie kontrolowane przez polityczno-wojskowy establishment, który 
wywiera wpływ na rozwój społeczny oraz prawa i pozycję kobiet w społeczeństwie,

Or. el

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia F 

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia F 

tekst zostaje skreślony

Or. el

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia F 

F. zważywszy, że przyjęte ustawodawstwo musi być wdrożone,

Or. en
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia Fa (nowy)

Fa. zważywszy, że nowy kodeks karny wydany w dniu 26 września 2004 r. nie wszedł
jeszcze w życie w związku z jego niedawnym odroczeniem przez rząd turecki,

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia G

G zważywszy, że okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Turcji na drodze do 
członkostwa1 określa następujące główne obszary wzbudzające obawy w odniesieniu 
do sytuacji kobiet: wysoki wskaźnik analfabetyzmu, niski udział kobiet w 
parlamencie, jak też w lokalnych organach przedstawicielskich, niski wskaźnik 
udziału kobiet i powszechną dyskryminację na rynku pracy oraz przemoc wobec 
kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia G

G zważywszy, że okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Turcji na drodze do 
członkostwa w UE określa następujące główne obszary wzbudzające obawy w 
odniesieniu do sytuacji kobiet: wysoki stopień przemocy fizycznej i psychicznej wobec 
kobiet (na przykład w formie przemocy domowej i rodzinnej, tak zwanych zabójstw 
honorowych, poligamii, przeprowadzania tak zwanych testów dziewictwa lub 
przymusowych małżeństw) wysoki wskaźnik analfabetyzmu a także niski udział 
kobiet w parlamencie, jak też w lokalnych organach przedstawicielskich (skreślono),

Or. de

  
1 Dz.U. C 2005.03.13
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia G

G zważywszy, że okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Turcji na drodze do 
członkostwa w UE określa kilkanaście obszarów wzbudzających obawy w odniesieniu 
do sytuacji kobiet: przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc w rodzinie i zabójstwa 
honorowe, wysoki wskaźnik analfabetyzmu, niski udział kobiet w parlamencie, jak 
też w lokalnych organach przedstawicielskich,

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia G

G zważywszy, że okresowy raport Komisji Europejskiej o postępach Turcji na drodze do 
członkostwa w UE określa, między innymi, następujące główne obszary wzbudzające 
obawy w odniesieniu do sytuacji kobiet: wysoki wskaźnik analfabetyzmu, niski udział 
kobiet w parlamencie, jak też w lokalnych organach przedstawicielskich oraz przemoc 
wobec kobiet, w szczególności przestępstwa honorowe,

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia Ga (nowy)

Ga. zważywszy, że brak prawdziwie demokratycznych instytucji i praktyk, takich jak 
poszanowanie mniejszości, wolność wypowiedzi i poszanowanie praw człowieka, 
utrudnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na pluralizmie i 
różnorodności,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 16
<Article>Punkt uzasadnienia H</Article>

H zważywszy, że problemy kobiet w Turcji są największe na obszarach miejskich, 
wiejskich i mniej uprzywilejowanych,
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Or. fr

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia H 

H zważywszy, że gospodarcze i społeczne zacofanie południowo-wschodniej Turcji, 
rejonu Morza Czarnego i ogólnie obszarów wiejskich, jak też migracja i związane z 
nią problemy, takie jak bieda i rażące kontrasty w centrach miast potęgują problemy 
kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia H 

H zważywszy, że gospodarcze i społeczne zacofanie południowo-wschodniej Turcji, 
rejonu Morza Czarnego i ogólnie obszarów wiejskich pogarsza sytuację kobiet i ich
problemy,

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia Ha (nowy) 

Ha. zważywszy, że pozycja kobiet w społeczeństwie tureckim wynika głównie z 
patriarchalnej struktury społecznej, której zmiana wymagać będzie wielu pokoleń,

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia Ha (nowy) 

Ηa. zważywszy, że do tureckich organów rządowych i organizacji praw człowieka w 
latach 2003 i 2004 zgłoszono setki przypadków tortur, a ponad 2000 wniosków o azyl 
pochodzących od obywateli tureckich (między nimi od wielu kobiet) zostało 
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zaakceptowanych przez Państwa Członkowskie UE w 2003 r.,

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia I 

I zważywszy, że udział kobiet w życiu politycznym Turcji jest niepokojąco niski –
kobiety stanowią jedynie 4,4 % posłów do parlamentu i 1% przedstawicieli w 
zgromadzeniach lokalnych, podczas gdy ich udział w gospodarczych i politycznych 
organach decyzyjnych jest nieznaczący,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia I 

I zważywszy, że udział kobiet w organach decyzyjnych Turcji jest bardzo niski –
kobiety stanowią jedynie 4,4 % posłów do parlamentu i 1% przedstawicieli w 
zgromadzeniach lokalnych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia I 

I zważywszy, że udział kobiet w życiu politycznym Turcji jest niepokojąco niski –
kobiety stanowią jedynie 4,4 % posłów do parlamentu i mniej niż 1% przedstawicieli 
w zgromadzeniach lokalnych,

Or. en
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia Ia (nowy)

Ia. zważywszy, że z braku zintegrowanej strategii rozwoju dla potrzeb gospodarczych, 
socjalnych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa w południowo-wschodniej 
Turcji, a zwłaszcza żyjącej tam populacji Kurdów, kurdyjskie kobiety cierpią z 
powodu długotrwałej kumulacji problemów (analfabetyzm, słabe zdrowie, bieda, 
wykluczenie itp.),

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia J

J zważywszy, że istniejącej negatywnej dyskryminacji kobiet można czasami najlepiej 
zaradzić poprzez tymczasowe stosowanie dyskryminacji pozytywnej oraz, że istnieje 
ogólna potrzeba dawania przykładów roli kobiet na stanowiskach władzy i procesu 
decyzyjnego, w tym na najwyższym szczeblu,

Or. en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia J

J zważywszy, że istniejącej negatywnej dyskryminacji kobiet można czasami najlepiej 
zaradzić poprzez tymczasowe stosowanie dyskryminacji pozytywnej, jak zaleca 
CEDAW,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia K

tekst zostaje skreślony
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Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia K

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia K

K zważywszy, że przemoc wobec kobiet jest głównym problemem na całym świecie, 
jednakże w niektórych krajach jest ostentacyjna, w tym w Turcji, pomimo 
rozbieżnych statystyk,

Or. el

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia K

K zważywszy, że przemoc wobec kobiet jest głównym problemem w Turcji;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia L

L zważywszy, że 14 schronisk dla kobiet będących ofiarami przemocy istniejących w 
Turcji nie zaspokaja potrzeb prawie 70-milionowej populacji, a ograniczone 
możliwości uzyskane dzięki obowiązującemu prawu tureckiemu, co oznacza jedno 
schronisko dla każdego miasta powyżej 50.000 mieszkańców, nie są wykorzystywane,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia M

M zważywszy, że między rządem tureckim a Komisją nie toczą się negocjacje dotyczące 
udziału w programie Daphne II w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet,

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia M

M zważywszy, że rząd turecki jest bardzo oporny w sprawie zaangażowania własnych 
środków w wysokości 5 milionów euro w udział w programie Unii Europejskiej 
Daphne II w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet,

Or. de

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia M

M zważywszy, że rząd turecki nie zakończył jeszcze negocjacji z Komisją Europejską 
dotyczących udziału w programie Daphne II w sprawie zwalczania przemocy wobec 
kobiet, jako że nie podjęto decyzji w sprawie jego ostatecznego wkładu (w wysokości 
5 milionów EUR) na rzecz uczestnictwa w programie,

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia N

N zważywszy, że UNICEF szacuje, iż każdego roku od 600 000 do 800 000 
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dziewczynek, które osiągnęły obowiązkowy wiek szkolny, jest powstrzymywane przez 
rodzinę przed pójściem do szkoły lub też brakuje infrastruktury, która umożliwiłaby 
dzieciom uczęszczanie do nielicznych szkół na wsi,

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia O

O zważywszy, że dane dotyczące sytuacji kobiet w Turcji nie są ani jakościowo ani 
ilościowo wartościowe i nie obejmują całej problematyki praw kobiet,

Or. fr

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia O

O zważywszy, że brakuje dokładnych danych na temat sytuacji kobiet we wszystkich 
obszarach, zwłaszcza danych dotyczących przemocy wobec kobiet,

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia O

tekst zostaje skreślony

Or. el

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia O

O zważywszy, że w ogólnym zakresie występuje dotkliwy brak dokładnych danych na 
temat sytuacji kobiet w Turcji, które wyróżniałyby obszary wiejskie i miejskie, a
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zwłaszcza danych dotyczących przemocy wobec kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 40
<Article>Punkt uzasadnienia Pa (nowy)</Article>

Pa. zważywszy, że udział kobiet w życiu politycznym Turcji jest niepokojąco niski –
kobiety stanowią jedynie 4,4 % posłów do parlamentu i 1% przedstawicieli w 
zgromadzeniach lokalnych,

(Uwaga: Zastąpienie: Punkt uzasadnienia oznaczony poprzednio I otrzymuje 
oznaczenie Pa.: jeśli niniejsza poprawka zostanie przyjęta, Punkt uzasadnienia I 
zostanie usunięty.)

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia Qa (nowy)

Qa. zważywszy, że w Turcji, przy populacji około 70 milionów, jest tylko 14 schronisk dla 
kobiet, które były ofiarami przemocy, podczas gdy prawo tureckie1 wzywa do 
umożliwienia utworzenia schroniska na każde 250 miast powyżej 50.000 
mieszkańców,

(Uwaga: Zastąpienie: Punkt uzasadnienia oznaczony poprzednio L otrzymuje 
oznaczenie Qa.: jeśli niniejsza poprawka zostanie przyjęta, Punkt uzasadnienia L 
zostanie usunięty.)

Or. en

  
1 Ustawa miejska nr 5215 art. 14.
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Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia R

R zważywszy, że dnia 6 marca 2005 r. policja brutalnie przerwała w Stambule 
demonstrację związaną z Międzynarodowym Dniem Kobiet, a obecnie kobiety te 
zostały postawione przed sądem,

Or. en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia Ra (nowy)

Ra. zważywszy, że w ostatecznym komunikacie Islamska Konferencja Ministrów Spraw 
Zagranicznych, która odbyła się w czerwcu 2004 r. pod przewodnictwem Turcji: 
“...domaga się, aby uniwersalność praw człowieka nie była wykorzystywana jako 
pretekst do mieszania się w wewnętrzne sprawy państw i łamania ich narodowej 
suwerenności...” i „...skrytykowała decyzję Unii Europejskiej potępiającą 
kamienowanie jako karę oraz nieludzkie kary nakładane przez niektóre Państwa 
Członkowskie (Konferencji Islamskiej), zgodnie z islamskim Szariatem...",

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 44
Ust. 1

1 podkreśla, że przestrzeganie praw człowieka, w tym praw kobiet, jest warunkiem 
koniecznym członkostwa w Unii Europejskiej i wzywa Komisję Europejską do 
włączenia w sposób widoczny kwestii praw człowieka do programu negocjacji z 
Turcją;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 45
Ust. 1a (nowy)

1a. podkreśla, że rząd turecki ustanowi prawną rejestrację małżeństw i urodzin w skali 
całego kraju, aby zapewnić każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie pełne prawo do 
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obywatelstwa oraz możliwość pełnego korzystania z praw człowieka, np. posiadania 
dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 46
Ust. 1a (nowy)

1a. wzywa rząd turecki do wskazania czy i w jaki sposób zamierza on odciąć się od 
(wspomnianych wyżej) zdań komunikatu Konferencji Islamskiej (czerwiec 2004 r.);

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 47
Ust. 2

2 wyraża pochwałę dla tureckiego rządu i parlamentu odnośnie do ostatnich reform 
ustawodawczych dotyczących sytuacji kobiet, ale wyraża zaniepokojenie z powodu 
braku rzeczywistego postępu; wyraża przekonanie, że wdrożenie ustawodawstwa 
musi być skonsolidowane i dalej poszerzane, głównie w odniesieniu do polityki 
zerowej tolerancji dla tortur i maltretowania, wraz ze wzmocnieniem i wdrożeniem 
przepisów dotyczących wolności wypowiedzi, wolności religijnej, praw kobiet, praw 
związków zawodowych i praw mniejszości, jak podkreśla to Komisja w swoim 
zaleceniu w sprawie postępu Turcji na drodze do akcesji;

Or. el

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 48
Ust. 2

1. 2. wyraża pochwałę dla tureckiego rządu i parlamentu odnośnie do ostatnich reform 
ustawodawczych w Konstytucji, w kodeksach cywilnym i karnym, dotyczących sytuacji 
kobiet, jednak oczekuje konkretnych działań, programów i projektów wykonawczych
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ukierunkowanych na równość płci, a także stałego monitorowania wdrażania tego 
ustawodawstwa, np. regularnego przeprowadzania oceny oddziaływania równości płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 49
Ust. 2

2. wyraża pochwałę dla tureckiego rządu i parlamentu odnośnie do ostatnich reform 
ustawodawczych dotyczących sytuacji kobiet, zgodnie z którymi karą za „zabójstwo 
honorowe” jest dożywotnie więzienie, a wspólnictwo w „zabójstwie honorowym” jest 
uznawane za przestępstwo; pochwala uznanie gwałtu małżeńskiego za przestępstwo;

Or. de

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 50
Ust. 2

2. 2. wyraża pochwałę dla tureckiego rządu i parlamentu odnośnie do ostatnich reform 
ustawodawczych dotyczących sytuacji kobiet, szczególnie do zmiany art. 10 Konstytucji, 
reformy kodeksów karnego i cywilnego oraz zachęca rząd do wdrożenia ich w 
codziennym życiu;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 51
Ust. 2

2. odnotowuje podjęte ostatnio przez rząd i parlament turecki reformy ustawodawcze 
dotyczące sytuacji kobiet;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

2a. zauważa z zaniepokojeniem brak uznania i wsparcia dla podstawowych 
uniwersalnych wartości i ich wpływu na ochronę praw kobiet w Turcji, co 
potwierdzają wnioski z 31 sesji Islamskiej Konferencji Ministrów Spraw 
Zagranicznych (czerwiec 2004 r.) pod przewodnictwem tureckiego ministra spraw 
zagranicznych Abdullaha Gula, które odnosiły się między innymi do odrzucenia 
decyzji UE potępiającej kamienowanie i inne kary, uważane za nieludzkie, które 
stosowane są w niektórych Państwach Członkowskich Islamskiej Konferencji, 
zgodnie z islamskim prawem Szariatu;

Or. el

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 53
Ust. 2a (nowy)

2a. potępia przypadki poligamii, przymusowych małżeństw, przestępstw ze względu na 
tradycję i przemocy wobec kobiet ogólnie i żąda od rządu tureckiego jako całości 
oraz od poszczególnych członków gabinetu uczynienia tego samego, znalezienia 
sposobów zapobiegania tym przestępstwom i wzięcia udziału oraz zorganizowania 
kampanii dla podniesienia świadomości publicznej w odniesieniu do tych kwestii;

(Uwaga: Zastąpienie: ustęp oznaczony poprzednio 16 otrzymuje oznaczenie 2a.: jeśli 
poprawka ta zostanie przyjęta, ustęp 16 zostanie usunięty.)

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 54
Ust. 2b (nowy)

2b. wyraża pochwałę dla rządu tureckiego w sprawie ostatnich zmian prawnych, które 
wprowadzają za zabójstwa honorowe karę dożywotniego więzienia i umożliwiają 
ukaranie wspólników zabójstw honorowych; pochwala uznanie gwałtu 
małżeńskiego za przestępstwo, wzywa rządy Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej do podążenia za tym przykładem;
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(Uwaga: Zastąpienie: ustęp oznaczony poprzednio 19 otrzymuje oznaczenie 2b.: jeśli 
poprawka ta zostanie przyjęta, ustęp 19 zostanie usunięty.)

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 55
Ust. 2c (nowy)

2c. usilnie nakłania Turcję do ratyfikowania Protokołu Dodatkowego nr 12 do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 1 dotyczącego zapobiegania dyskryminacji;

(Uwaga: Zastąpienie: ustęp oznaczony poprzednio 21 otrzymuje oznaczenie 2c.: jeśli 
poprawka ta zostanie przyjęta, ustęp 21 zostanie usunięty.)

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack 

Poprawka 56
Ust. 2d (nowy)

2d. potępia nadmierne używanie siły przez członków policji w trakcie demonstracji i z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne zapewnienie rządu o utrzymaniu okólnika 
ministra spraw wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie zapobiegania i 
karania ewentualnego nadmiernego użycia siły poprzez siły bezpieczeństwa;

(Uwaga: Zastąpienie: ustęp oznaczony poprzednio 11 otrzymuje oznaczenie 2d.: jeśli 
poprawka ta zostanie przyjęta, ustęp 11 zostanie usunięty.)

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 57
Ust. 3

tekst zostaje skreślony

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

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 58
Ust. 3

3 podkreśla konieczność pełnego i skutecznego wdrożenia nowego ustawodawstwa i 
wzywa rząd turecki do przyznania tureckiej Dyrekcji Generalnej ds. Statusu Kobiet 
wyraźnego mandatu oraz wystarczających środków finansowych i personelu;

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 59
Ust. 3a (nowy)

3a. uważa, że ochrona praw kobiet jest w dalszym ciągu niedostateczna w praktyce, 
zwłaszcza odnośnie do przemocy wobec kobiet i usilnie nakłania rząd do zwrócenia 
większej uwagi na wdrożenie ustawodawstwa, między innymi poprzez zakładanie 
schronisk, wspieranie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i zapewnienie 
obowiązkowego szkolenia dla administracji publicznej, policji i sądownictwa;

Or. de

Poprawkę złożyła Feleknas Uca 

Poprawka 60
Ust. 3a (nowy)

3a. wzywa rząd turecki do współpracy z burmistrzami w regionach kurdyjskich w celu 
opracowania i wsparcia konkretnych programów na rzecz równości szans i praw 
kobiet;

Or. de
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Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 61
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej i we współpracy z kobiecymi 
organizacjami pozarządowymi musi zapewnić kompleksowe podejście do 
zapewniania praw kobiet, które w pełni szanuje i uznaje prawa kobiet, jako prawa 
jednostki, bez względu na ich tradycyjne role żon i matek, przy pełnym politycznym 
zobowiązaniu oraz podkreśla, że rząd musi wdrożyć podejście ukierunkowane na 
równość płci, musi stworzyć (skreślono) budżet przeznaczony na równość płci na 
poziomach krajowym i lokalnym oraz rozpocząć i opracowywać regularnie projekty 
dotyczące praw kobiet;

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 62
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd, z pomocą Dyrekcji Generalnej ds. Statusu Kobiet (która posiada 
obecnie wystarczające fundusze, personel oraz wyraźny mandat) musi przyczynić się 
do skutecznego zwalczania problemów oraz do osiągnięcia postępu przez kobiety na 
drodze polityki ogólnej o celach jakościowych i ilościowych, mechanizmów oceny i 
monitorowania wdrażania nowego ustawodawstwa, ustalenia odrębnego budżetu 
przeznaczonego na równość płci i rozwijania na stałych i regularnych podstawach 
programów dotyczących praw kobiet;

Or. el

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 63
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej musi zapewnić kompleksowe 
podejście do zapewniania praw kobiet, zgodnie z art. 10 Konstytucji, stworzyć 
odrębny budżet przeznaczony na równość płci oraz rozpocząć i opracowywać 
regularnie projekty dotyczące praw kobiet;

Or. en
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Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 64
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej musi zapewnić kompleksowe 
podejście w celu podniesienia świadomości i zapewniania praw kobiet (np. 
dziedziczenia i prawa własności), oraz stworzyć odrębny budżet przeznaczony na 
równość płci oraz rozpocząć i opracowywać regularnie projekty dotyczące praw 
kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 65
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej musi zapewnić kompleksowe 
podejście do zapewniania ochrony praw kobiet, stworzyć odrębny budżet 
przeznaczony na równość płci oraz rozpocząć i opracowywać regularnie projekty 
mające na celu promowanie praw kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 66
Ust. 4

4. podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej, musi rozwijać zintegrowaną 
politykę dotyczącą równości płci i praw kobiet, jak również odpowiadające im 
programy i działania, finansowane w stopniu wystarczającym dla zapewnienia ich 
regularnego i płynnego wdrażania;

Or. el
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 67
Ust. 5

5. uznaje pozytywną rolę odgrywaną przez społeczeństwo obywatelskie przy 
realizowaniu ostatnich reform ustawodawczych, mających na celu zmiany 
demokratyczne, i podkreśla, że osiągnięcie tego celu wymaga informowania i 
mobilizacji całej klasy politycznej, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot 
religijnych i mediów;

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 68
Ust. 6

6. wzywa (skreślono) rząd turecki do uznania organizacji praw kobiet za partnerów 
rządu oraz wsparcia ich i zapewnienia im odpowiednich funduszy oraz swobody 
działania, zgodnie ze wskazówkami i doświadczeniem Unii Europejskiej;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 69
Ust. 6

6. wzywa (skreślono) rząd turecki do uznania organizacji praw kobiet za partnerów 
rządu oraz wsparcia ich i zapewnienia im odpowiednich funduszy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 70
Ust. 6

6. wzywa rząd turecki do uznania partnerskiej roli oraz procedury konsultacyjnej 
prowadzonej z organizacjami zajmującymi się równością płci i prawami kobiet przy 
sporządzaniu projektów odpowiednich ustaw krajowych oraz inicjatyw; wskazuje, że 
taka współpraca instytucjonalna jest na poziomie europejskim obowiązkowa, 
praktykowana we wszystkich Państwach Członkowskich oraz że jest środkiem 
zapewnienia zgody społecznej i wsparcia dla polityk krajowych;
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Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 71
Ust. 7

7. wzywa rząd turecki do dalszego prowadzenia konstruktywnego dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, do współpracy tam gdzie to możliwe oraz 
wzmocnienia jej poprzez oficjalne i trwałe struktury oraz do włączenia organizacji 
pozarządowych w proces negocjacji dotyczących akcesji do UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 72
Ust. 7

7. wzywa rząd turecki do dalszego prowadzenia konstruktywnego dialogu ze 
społeczeństwem obywatelskim, do współpracy tam gdzie to możliwe oraz 
wzmocnienia jej poprzez oficjalne i stabilne struktury;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 73
Ust. 8

8. podkreśla wagę utworzenia programów wymiany pomiędzy tureckimi partnerami 
społecznymi i społeczeństwem obywatelskim a ich odpowiednikami w Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 74
Ust. 8

8. podkreśla wagę ustrukturyzowanej współpracy pomiędzy tureckimi organizacjami 
pozarządowymi a organizacjami pozarządowymi w Unii Europejskiej, poprzez 
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uczestniczenie we wspólnych programach;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 75
Ust. 9

tekst zostaje skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 76
Ust. 9

9. stwierdza, że w perspektywach finansowych UE na lata 2007-2014 należy zapewnić 
odpowiednie fundusze na programy informacyjne i zaznajamiające społeczeństwo z 
wartościami UE, ich rolą w świecie oraz zmianą filozofii politycznej, jaką za sobą 
pociągają;

Or. el

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 77
Ust. 9

9. stwierdza, że w perspektywach finansowych UE na lata 2007-2013 należy zapewnić 
odpowiednie fundusze dla organizacji pozarządowych w Turcji w ramach 
Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka;

Or. de

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 78
Ust. 9

9. stwierdza, że w Perspektywie Finansowej UE na lata 2007-2014 dotyczącej procesu 
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przedakcesyjnego kraju do UE należy zapewnić wystarczające środki finansowe, aby 
doprowadzić kraj do zgodności z dorobkiem Wspólnoty, w szczególności w 
kontekście europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka, w której 
organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę;

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 79
Ust. 10

10 wzywa Komisję Europejską do rozpoczęcia i wspierania w ramach trzeciego filaru jej 
strategii akcesyjnej debat w społeczeństwie tureckim na temat praw kobiet, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na organizowanie debat na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 80
Ust. 10

10. wzywa Komisję Europejską do zaproponowania rządowi tureckiemu rozpoczęcia w 
ramach trzeciego filaru jej strategii akcesyjnej debaty w społeczeństwie tureckim na 
temat praw kobiet, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organizowanie debat  
dotyczących w szczególności przemocy, analfabetyzmu i prawa do edukacji na 
obszarach wiejskich i mniej uprzywilejowanych;

Or. fr

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 81
Ust. 11

11. potępia nadmierne używanie siły przez członków policji w trakcie demonstracji i z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne zapewnienie rządu o utrzymaniu okólnika ministra 
spraw wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie zapobiegania i karania 
ewentualnego nadmiernego użycia siły poprzez siły bezpieczeństwa; usilnie nakłania 
rząd do podniesienia świadomości i zapewnienia szkoleń z zakresu praw człowieka i 
faktycznej równości między kobietami i mężczyznami dla dowództwa i personelu 
policji, wojska i sądów;



AM\566018PL.doc 25/47 PE 357.842v01-00

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 82
Ust. 11

11. potępia (skreślono) używanie siły przez członków policji w trakcie demonstracji i z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne zapewnienie rządu o utrzymaniu okólnika ministra 
spraw wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie zapobiegania i karania 
ewentualnego nadmiernego użycia siły poprzez siły bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 83
Ust. 11 a (nowy)

11a. wzywa Komisję do wspierania badań naukowych nad sytuacją kobiet w Turcji, 
czynnikami wpływającymi na tę sytuację (politycznymi, religijnymi, 
instytucjonalnymi, kulturowymi, historycznymi) oraz konkretną strategią, jaką 
należy realizować;

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 84
Ust. 12

12. uważa, że ochrona praw kobiet jest w dalszym ciągu niedostateczna w praktyce, 
zwłaszcza odnośnie do przemocy wobec kobiet i usilnie nakłania rząd do zwrócenia 
większej uwagi na wdrożenie ustawodawstwa, między innymi poprzez pilne 
zakładanie schronisk, wspieranie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i 
zapewnienie odpowiednich funduszy z budżetu krajowego i budżetów lokalnych na 
schroniska rządowe i te utworzone przez organizacje pozarządowe, jak też 
obowiązkowego szkolenia uwrażliwiającego na kwestie równości płci i przemoc, dla 
administracji publicznej, policji i sądownictwa oraz pracowników służby zdrowia i 
sektora edukacyjnego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 85
Ust. 12

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 86
Ust. 12

12. uważa, że ochrona praw kobiet jest w dalszym ciągu wysoce niedostateczna w 
praktyce, zwłaszcza odnośnie do przemocy wobec kobiet, jednak z zadowoleniem 
przyjmuje jako pierwszy krok ogłoszenie przez rząd, że przed końcem 2005 r. 
zostanie otwartych pięć dodatkowych schronisk, jednak usilnie nakłania rząd do 
zwiększenia tempa i skierowania konkretnych działań na wdrożenie ustawodawstwa; 
np. zmiany ustawy miejskiej nr 5215, aby ustanowić obowiązek otwierania licznych 
schronisk we wszystkich miejscowościach powyżej 50.000 mieszkańców, jak również 
na odpowiednich terenach wiejskich, aby zapewnić tworzenie i utrzymywanie 
niezbędnych schronisk zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz aby wspierać 
i ułatwiać inicjatywy ze strony społeczeństwa obywatelskiego i organizacji 
pozarządowych zakładających takie schroniska i podobne placówki;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 87
Ust. 12a (nowy)

12a. wzywa rząd turecki do realizowania i prawidłowego wdrażania koniecznych reform 
odnoszących się do ochrony i zachowania godności mniejszości w kraju, w 
szczególności wspólnoty kurdyjskiej w południowo-wschodniej Turcji, gdzie sytuacja 
paw kobiet pozostaje przedmiotem troski (analfabetyzm, społeczne i zawodowe 
wykluczenie, bieda itp.);

Or. el
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 88
Ust. 13

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 89
Ust. 13

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 90
Ust. 13

13 wzywa rząd turecki do zmiany ustawy miejskiej nr 5215 w sprawie schronisk, tak aby 
uczynić obowiązkowym zakładanie schronisk w miejscowościach powyżej 50.000 
mieszkańców, zapewnić budowanie i utrzymanie schronisk zgodnie z 
międzynarodowymi standardami i aby ułatwić organizacjom pozarządowym 
zapewnianie takich schronisk i podobnych udogodnień; z zadowoleniem przyjmuje, 
jako pierwszy krok, ogłoszenie ostatnio przez rząd, że utworzy on około pięciu 
dodatkowych schronisk do końca 2005 r.,

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 91
Ust. 13 a (nowy)

13a. uznaje rozpoczęcie przez Turcję wdrażania ustawodawstwa oraz indywidualne 
projekty, jakie zostały już utworzone, a także pozytywną rolę Komisji Europejskiej 
odegraną w odniesieniu do tych projektów;
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Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell 

Poprawka 92
Ust. 13 a (nowy)

13a. żąda od rządu tureckiego utworzenia nowych żłobków celem zwiększenia udziału 
kobiet na rynku pracy;

Or. es

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 93
Ust. 14

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 94
Ust. 14

tekst zostaje skreślony

Or. el

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 95
Ust. 14

tekst zostaje skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 96
Ust. 15

15 usilnie nakłania rząd turecki do poważnego rozpatrzenia uczestnictwa w programie  
Daphne II w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 97
Ust. 15

15 usilnie nakłania rząd turecki do uczestnictwa w programie Daphne II w sprawie 
zwalczania przemocy wobec kobiet;

Or. de

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt

Poprawka 98
Ust. 16

16. potępia przypadki poligamii, przymusowych małżeństw, przestępstw ze względu na 
tradycję, przestępstw honorowych i przemocy wobec kobiet ogólnie, w tym 
molestowania seksualnego w pracy i żąda od rządu tureckiego jako całości oraz od 
poszczególnych członków gabinetu uczynienia tego samego, znalezienia sposobów 
zapobiegania tym przestępstwom, równie surowego karania przestępstw ze względu 
na tradycję i przestępstw honorowych i wzięcia udziału oraz zorganizowania 
kampanii dla podniesienia świadomości publicznej w odniesieniu do tych kwestii; 

Or. en
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Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 99
Ust. 16

16. potępia przypadki poligamii, przymusowych małżeństw, przestępstw ze względu na 
tradycję i przemocy wobec kobiet ogólnie i żąda od rządu tureckiego jako całości oraz 
od poszczególnych członków gabinetu i członków parlamentu uczynienia tego 
samego, znalezienia sposobów zapobiegania tym przestępstwom i wzięcia udziału 
oraz zorganizowania kampanii dla podniesienia świadomości publicznej w odniesieniu 
do tych kwestii oraz finansowego wspierania kampanii organizacji pozarządowych 
dotyczących tych spraw;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 100
Ust. 16

16. potępia przypadki poligamii, przymusowych małżeństw, przestępstw ze względu na 
tradycję i przemocy wobec kobiet ogólnie i żąda od rządu tureckiego jako całości oraz 
od poszczególnych członków gabinetu uczynienia tego samego, znalezienia sposobów 
zapobiegania i położenia kresu tym przestępstwom i wzięcia udziału oraz 
zorganizowania kampanii dla podniesienia świadomości publicznej w odniesieniu do 
tych kwestii;

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 101
Ust. 16 a (nowy)

16a. usilnie nakłania rząd turecki do podjęcia odpowiednich środków zakazujących 
praktyki, zgodnie z którą znaczna część dziewcząt nie jest rejestrowana w rejestrach 
urodzin;

Or. en
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Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 102
Ust. 17

17. usilnie nakłania rząd do podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo ofiarom 
przemocy i świadkom podczas postępowań sądowych w sprawach przemocy wobec
kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 103
Ust. 17

17. usilnie nakłania rząd do podjęcia działań zapewniających nowoczesne procedury, 
wypracowane w dorobku wspólnotowym, takie jak bezpieczeństwo świadków 
podczas postępowań sądowych w sprawach przemocy wobec kobiet lub ich 
molestowania seksualnego;

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 104
Ust. 17 a (nowy)

17a. z zadowoleniem przyjmuje kryminalizację przymusowych testów dziewictwa i 
badania narządów rodnych, odnotowuje wyjątek uczyniony na polecenie sądu, ale 
podkreśla, że także w przypadku takiego polecenia zgoda kobiety jest absolutną 
koniecznością;

Or. en

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 105
Ust. 18

18. wzywa rząd do zapewnienia kobietom, które były lub mogą stać się ofiarami 
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przemocy łatwo dostępnej opieki (zdrowotnej) i wsparcia (prawnego), jak też do 
wprowadzenia linii telefonicznych dla kobiet, tak aby mogły one zgłaszać akty 
przemocy i zwracać się o pomoc;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 106
Ust. 18

18. wzywa rząd do zapewnienia kobietom, które były lub mogą stać się ofiarami 
przemocy odpowiedniej opieki zdrowotnej i wsparcia prawnego oraz zabezpieczenia 
prawnego, jak też do wprowadzenia linii telefonicznych dla kobiet, tak aby mogły one 
zgłaszać akty przemocy i zwracać się o pomoc;

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 107
Ust. 19

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 108
Ust. 19

19. odnotowuje ostatnie zmiany ustawodawcze w Turcji, które wprowadzają za zabójstwa 
honorowe karę dożywotniego więzienia i umożliwiają ukaranie wspólników zabójstw 
honorowych; pochwala uznanie gwałtu małżeńskiego za przestępstwo i żąda od rządu 
tureckiego, aby przewidziane sankcje karne były rzeczywiście stosowane;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 109
Ust. 19

19. wyraża pochwałę dla rządu tureckiego w sprawie ostatnich zmian prawnych, które 
wprowadzają za zabójstwa honorowe karę dożywotniego więzienia i umożliwiają 
ukaranie wspólników zabójstw honorowych oraz pochwala uznanie gwałtu 
małżeńskiego za przestępstwo i oczekuje prawidłowego wdrożenia tych przepisów;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 110
Ust. 19

19. wyraża pochwałę dla politycznej i ustawodawczej decyzji rządu tureckiego w sprawie 
wprowadzenia kary dożywotniego więzienia za zabójstwa honorowe, karania 
wspólników zabójstw honorowych oraz uznania gwałtu małżeńskiego za 
przestępstwo;

Or. el

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 111
Ust. 20

20. wzywa Komisję Europejską do przeprowadzenia oraz wsparcia niezależnych, 
całościowych powszechnych badań, zwłaszcza w odniesieniu do wskaźnika 
analfabetyzmu pośród kobiet i występowania przemocy wobec kobiet oraz problemów 
związanych z udziałem kobiet w sile roboczej; 

Or. en



PE 357.842v01-00 34/47 AM\566018PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 112
Ust. 20

20. wzywa Komisję Europejską (skreślono) do wsparcia przeprowadzenia niezależnych, 
całościowych powszechnych badań, pozwalających między innymi na dostarczenie 
wiarygodnych danych, zwłaszcza w odniesieniu do wskaźnika analfabetyzmu pośród 
kobiet i występowania przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy w rodzinie i 
zabójstw honorowych, tak aby zachęcić właściwe władze do podjęcia koniecznych 
działań;

Or. fr

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 113
Ust. 20

20. wzywa Komisję Europejską do przeprowadzenia oraz wsparcia niezależnych, 
całościowych powszechnych badań, zwłaszcza w odniesieniu do przemocy wobec 
kobiet i wskaźnika analfabetyzmu pośród kobiet (skreślono);

Or. de

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 114
Ust. 20

tekst zostaje skreślony 

Or. el

Poprawkę złożyły Doris Pack i Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 115
Ust. 21

21. usilnie nakłania Turcję, będącą stroną CEDAW Narodów Zjednoczonych i jej 
Protokołu Dodatkowego, do ratyfikowania Protokołu Dodatkowego nr 12 do 
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Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 1 dotyczącego zapobiegania dyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 116
Ust. 22

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 117
Ust. 22

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 118
Ust. 22

22. uważa za konieczne długotrwałe promowanie udziału kobiet w życiu gospodarczym, 
społecznym i politycznym Turcji, 

Or. fr

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 119
Ust. 22

22. uważa, że włączenie obowiązkowego systemu parytetowego na wszystkich szczeblach 
władzy krajowej, lokalnej, regionalnej i narodowej, zmobilizuje organizacje kobiece 
oraz członkinie partii do rzeczywistego i twórczego zaangażowania się w ogólny 
rozwój ich kraju; uważa zatem, że należy przyjąć odpowiednie przepisy prawne;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 120
Ust. 23

23. wzywa partie polityczne w Turcji do ułatwienia kobietom dostępu do stanowisk 
politycznych i zwiększenia ich możliwości kształcenia, aby mogły zajmować 
stanowiska polityczne oraz do zwiększenia roli kobiet w hierarchii partyjnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 121
Ust. 23

23. wzywa partie polityczne w Turcji do zwiększenia roli kobiet w partyjnej hierarchii 
ponad Kobiece Oddziały, aby przyznać im czołową rolę w strukturze organizacyjnej 
partii oraz aby znaleźć (skreślono), przeszkolić i wesprzeć kandydatki na stanowiska 
polityczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler 

Poprawka 122
Ust. 23

23. zachęca partie polityczne w Turcji do zwiększenia roli kobiet w partyjnej hierarchii 
ponad Kobiece Oddziały (skreślono) oraz znalezienia i przeszkolenia kandydatek na 
stanowiska polityczne;
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Or. de

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 123
Ust. 23

23. wzywa partie polityczne w Turcji do zwiększenia roli kobiet w partyjnej hierarchii 
ponad Kobiece Oddziały, aby przyznać im czołową rolę w strukturze organizacyjnej 
partii oraz aby podnieść świadomość oraz znaleźć i przeszkolić kandydatki na 
stanowiska polityczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 124
Ust. 23

23. uważa za absolutnie konieczne zwiększenie rzeczywistego udziału kobiet w 
hierarchii partyjnej, od poziomu lokalnego do poziomu krajowego; uważa że 
obowiązkowe parytety udziału kobiet w hierarchii partyjnej są naturalnym 
przedmiotem decyzji samych partii politycznych, które powinny dostosowywać się 
najszybciej jak to możliwe do procesu demokratyzacji instytucji politycznych;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 125
Ust. 23a (nowy)

23a. podkreśla, że zwiększanie świadomości znaczenia aktywnej roli kobiet zaczyna się od 
samych partii politycznych, które bez względu na orientację polityczną i ideologiczną 
powinny promować specjalne programy informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne dla 
swoich członkiń na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym; wyraża 
przekonanie, że niniejsza polityka może być wzmocniona przez współpracę z 
europejskimi partiami politycznymi, która przyczyni się do skutecznej i wzajemnej 
wymiany doświadczeń i poglądów;

Or. el
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 126
Ust. 24

24. z zadowoleniem przyjmuje propozycję powołania Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia w tureckim parlamencie, kładzie nacisk na przyjęcie niezbędnego 
ustawodawstwa najszybciej jak to możliwe i zaprasza niniejszą Komisję do 
regularnego utrzymywania kontaktu z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Parlamentu Europejskiego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 127
Ust. 24

24. z zadowoleniem przyjmuje powołanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w 
tureckim parlamencie z pełnią władzy ustawodawczej, kładzie nacisk na przyjęcie 
niezbędnego ustawodawstwa najszybciej jak to możliwe i zaprasza niniejszą Komisję 
do regularnego utrzymywania kontaktu z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer 

Poprawka 128
Ust. 24 a (nowy)

24a. wzywa parlament turecki do zapewnienia obecności parlamentarzystek także w 
delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE i Turcji;

Or. {EN}en

Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 129
Ust. 25

25. potwierdza swoje wezwanie władz tureckich w związku ze wskaźnikiem 
analfabetyzmu kobiet do zwiększenia wysiłków dla zapewnienia, aby kobiety, które 
napotykają trudności w dostępie do edukacji wynikające z ich kręgu rodzinnego lub 
kulturowego, mogły w pełni zrealizować swoje prawo do edukacji;
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Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 130
Ust. 25

25. potwierdza swoje wezwanie do władz tureckich do zwiększenia wysiłków dla 
zapewnienia prawa kobiet do edukacji i zapewnienia aby kobiety, które napotykają 
trudności w dostępie do edukacji wynikające z ich kręgu rodzinnego, społecznego lub 
kulturowego, były w pełni informowane o ich prawach, oraz proponuje rządowi 
tureckiemu zwiększenie środków pomocy finansowej dla rodziców, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich lub najmniej uprzywilejowanych, tak aby zachęcić ich do 
wysyłania dzieci, a szczególnie dziewcząt, do szkoły;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 131
Ust. 25

25. 25. potwierdza swoje wezwanie do władz tureckich do zwiększenia wysiłków dla 
zapewnienia, aby kobiety, które napotykają trudności w dostępie do edukacji 
wynikające z ich kręgu rodzinnego lub kulturowego, mogły w pełni zrealizować swoje 
prawo do edukacji, równocześnie opowiadając się za wzmacnianiem pełnego 
stosowania się do obowiązku podstawowej i średniej edukacji dla dziewcząt;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 132
Ust. 25 a (nowy)

25 a. wzywa rząd turecki do podjęcia niezbędnych kroków, zwłaszcza w regionach 
wiejskich lub najmniej uprzywilejowanych, dla zwalczania analfabetyzmu 
szczególnie poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i zwracających uwagę 
na znaczenie edukacji i jej możliwy wkład w gospodarkę i społeczeństwo, ze 
szczególnym naciskiem na edukację dziewcząt;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 133
Ust. 26

26. popiera proces uwrażliwiania edukacji na kwestie płci, na przykład poprzez przegląd 
materiałów edukacyjnych zgodnie z art. 5 CEDAW i wzywa rząd do zapewnienia, że 
będzie się uczyć dziewczynki i chłopców o prawach kobiet i równouprawnieniu, 
zasadach demokracji oraz poszanowania dla innych ludzi;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 134
Ust. 26

26. uważa, że promowanie zrewidowanego systemu edukacyjnego oraz obowiązkowego 
udziału dziewcząt, których rodziny żyją na obszarach peryferyjnych polepszy 
standardy społeczne, automatycznie rozpoczynając proces zwiększania świadomości 
społeczeństwa oraz dialogu na temat kwestii równości płci; wyraża przekonanie, że 
cel ten może być dalej realizowany poprzez przegląd materiałów edukacyjnych 
zgodnie z art. 5 CEDAW;

Or. el

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell 

Poprawka 135
Ust. 26 a (nowy)

26 a. żąda od Komisji i rządu tureckiego przeprowadzenia kampanii informacyjnych 
(telewizja, radio) na temat znaczenia respektowania praw kobiet i korzystnego 
wpływu, jakie ono wywiera na życie społeczne i zawodowe;

Or. es

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 136
Ust. 27

27. podkreśla, że Turcja musi w pełni przestrzegać dorobku wspólnotowego w dziedzinie 
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rynku pracy (równe traktowanie oraz zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy, 
równość płac, ubezpieczenie społeczne, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, 
itp.) mając za cel promowanie dostępu kobiet do rynku pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 137
Ust. 27

27. podkreśla, że Turcja musi w pełni przestrzegać dorobku wspólnotowego w dziedzinie 
równego traktowania, równości szans i równej płacy mężczyzn i kobiet w życiu 
zawodowym i musi poprawić dostęp kobiet do rynku pracy i szkolenia zawodowego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 138
Ust. 27

27. podkreśla, że Turcja musi w pełni przestrzegać dorobku wspólnotowego w dziedzinie 
równej płacy i równego traktowania mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym i musi 
poprawić dostęp kobiet do rynku pracy, podejmując konieczne działania oraz 
ustanawiając niezbędne struktury pomocowe dla ułatwienia godzenia ich 
obowiązków zawodowych z rodzinnymi; ponadto Turcja musi wcielić do swojego 
prawa krajowego i wdrożyć na wewnętrznym rynku pracy wspólnotowe zasady 
odnoszące się do równych szans w dostępie do zatrudnienia i szkolenia zawodowego, 
równego traktowania w sprawach zabezpieczenia socjalnego, zwalczania 
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej oraz molestowania seksualnego w miejscu 
pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 139
Ust. 27 a (nowy)

27 a. zachęca rząd turecki do przedstawienia danych na temat ochrony praw kobiet 
należących do mniejszości etnicznych lub religijnych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 140
Ust. 27 b (nowy)

27 b. zachęca rząd turecki do przedstawienia danych na temat stanu przestrzegania praw 
kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach rodzinnych, w rolnictwie lub 
pracujących nielegalnie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Poprawka 141
Ust. 27 c (nowy)

27 c. zachęca rząd turecki do promowania wymian szkolnych, pomiędzy stowarzyszeniami 
i innych wymian pomiędzy młodzieżą europejską a turecką obu płci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Emine Bozkurt 

Poprawka 142
Ust. 28

28. wzywa Komisję Europejską i rząd turecki do dalszego opracowywania i wspierania 
projektów promujących pracę kobiet i ich zatrudnienie, w tym projektów 
stworzonych przez organizacje pozarządowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 143
Ust. 28

28. wzywa Komisję Europejską do kontynuowania współpracy z Turcją w sprawie 
wdrażania krajowych planów działania dotyczących zatrudnienia, zgodnie z 
politykami realizowanymi przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej;

Or. el
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Poprawkę złożyły Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 144
Ust. 28

28. wzywa Komisję Europejską do dalszego opracowywania i wspierania projektów 
zatrudnienia, w tym projektów stworzonych przez organizacje pozarządowe we 
współpracy z rządem tureckim;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 145
Ust. 29

29. wzywa związki zawodowe i partnerów społecznych w Unii Europejskiej i w Turcji do 
współpracy przy zwiększaniu udziału kobiet w tureckim rynku pracy oraz w 
obszarach decyzyjnych;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli 

Poprawka 146
Ust. 29

29. podkreśla, że związki zawodowe oraz organizacje zajmujące się równymi szansami w 
Turcji muszą odgrywać zasadniczą rolę w zaprowadzaniu równych szans w 
zatrudnieniu, w bezpieczeństwie w pracy, kształceniu ustawicznym, oraz stopniowej 
implementacji europejskich polityk socjalnych zawartych w ustawodawstwie 
europejskim; wyraża przekonanie, że podczas okresu implementacji, europejskie 
związki zawodowe oraz organizacje społeczne mogą w sposób znaczny przyczynić się 
do informowania oraz sposobu wdrażania prawa wspólnotowego;

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Poprawka 147
Ust. 31 a (nowy)

31a. wzywa Komisję do systematycznego i całościowego objęcia w swoim pierwszym 
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sprawozdaniu dla Rady Europejskiej w grudniu 2005 r. dotyczącym tempa 
przeprowadzania reform - które określi również postęp negocjacji - postępu 
uczynionego do tej pory w zmienianiu i wdrażaniu ustawodawstwa promującego 
prawa kobiet;

Or. el
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