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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že dodržování lidských práv, včetně práv žen, je nezbytným 
předpokladem pro členství v EU, a vyzývá Komisi, aby z otázky lidských práv, a to 
zejména práv žen, učinila ústřední bod jednání s Tureckem;

2. naléhá na tureckou vládu, aby pokračovala v reformách zaměřených na dosažení 
skutečně rovného postavení žen a mužů, sociálního zabezpečení, na snižování 
feminizace chudoby a násilí páchaného na ženách, na zvýšení účasti žen na trhu práce, 
v oblasti vzdělávání a politiky se stejnou naléhavostí jako v případě právních předpisů 
týkajících se zrušení zákazu nošení šátku;

3. považuje za klíčové, aby nová ústava zaručila rovné postavení žen a mužů a poskytla 
ženám více, a nikoliv méně, práv, včetně možnosti plně užívat své právo na práci, aby 
položila základy rovného zastoupení na všech úrovních rozhodovacího procesu, aby se 
vyhnula používání nejasných kritérií jako „obecná morálka“, aby nevnímala ženy 
v první řadě jako členy rodiny nebo společenství a aby znovu potvrdila lidská práva 
žen, včetně sexuálních a reprodukčních práv, jako jejich individuální práva;

4. vyjadřuje turecké vládě uznání za podporu úspěšných projektů spolupráce mezi EU 
a tureckými partnery, jako je twinningový projekt, který připravuje vznik nezávislého 
orgánu pro rovnost žen a mužů a který školí 750 úředníků v oblasti stejného uplatnění 
žen a mužů, a očekává, že tento orgán vznikne bez jakýchkoliv prodlev; 

5. se znepokojením konstatuje, že se účast žen na politickém životě nezvýšila, považuje 
zvětšení podílu poslankyň parlamentu ze 4,4 % na 9 % za nedostatečné a poukazuje na 
blížící se místní volby, které představují příležitost k nápravě situace prostřednictvím 
takových prostředků, jako jsou kvóty pro ženy na kandidátních listinách.
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