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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че спазването на правата на човека и в частност правата на жените е 
conditio sine qua non за членство в ЕС и призовава Комисията да постави на 
приоритетно място проблема за правата на човека и по-специално правата на 
жените при преговорите с Турция;

2. призовава турското правителство да предприеме реформи с оглед постигането 
на действителна равнопоставеност на половете и социална сигурност,  
премахване на бедността сред жените като явление, както и насилието срещу 
тях, увеличаване участието на жените на пазара на труда и в сферата на 
образованието и политиката, като на това се придаде същият неотложен 
характер както на законодателството относно премахването на забраната за 
носене на забрадки;

3. счита, че е от ключово значение новата конституция да гарантира 
равнопоставеността на половете и да предостави на жените повече, а не по-
малко права, включително възможността да упражняват напълно правото си на 
работа; че конституцията би следвало да постави основите за равнопоставено 
представителство на всички равнища на вземане на решение; че следва да се 
избегне използването на неясни критерии, като „общоприета нравственост“; че 
конституцията следва да не се ограничава до възприемането на жените най-вече 
като членове на семейството или общността и че следва да утвърди правата на 
човека по отношение на жените, в това число както сексуалните и 
репродуктивните, така и индивидуалните им права;

4. поздравява турското правителство във връзка с оказаната от него подкрепа за 
успешното осъществяване на проекти за сътрудничество между съответните 
партньори от ЕС и Турция, като например проекта за подготовка създаването на 
независим орган за равенство между половете, в рамките на който се провежда 
обучение на 750 държавни служители по прилагане аспектите на равенството 
между половете, и изразява своята надежда, че този орган ще бъде създаден в 
най-скоро време;

5. отбелязва с безпокойство, че не се наблюдава нарастване на политическото 
участие на жените; счита че увеличаването броя на жените  в Парламента от 
4,4% до 9%  е недостатъчно и посочва, че предстоящите местни избори се явяват 
възможност за подобряване на тази ситуация чрез прибягване до такива средства 
като квоти за жените в изборните листи.
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