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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για να είναι ένα κράτος 
μέλος της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να αναγάγει το θέμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, σε προτεραιότητα στις 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία·

2. παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την 
επίτευξη ντε φάκτο ισότητας των φύλων, την κοινωνική ασφάλιση, την εξάλειψη του 
αυξημένου ποσοστού γυναικών μεταξύ των φτωχών και της βίας κατά των γυναικών, 
την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την πολιτική, 
αποδίδοντας στα θέματα αυτά εξίσου επείγοντα χαρακτήρα με αυτόν που 
επιφυλάχθηκε στη νομοθεσία για την άρση της απαγόρευσης της μαντίλας·

3. εκτιμά ότι έχει ζωτική σημασία το νέο σύνταγμα να διασφαλίζει  την ισότητα των 
φύλων και να παρέχει στις γυναίκες περισσότερα και όχι λιγότερα δικαιώματα, 
περιλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων τους για εργασία· θα 
πρέπει επίσης να θέτει τα θεμέλια για μια ίση εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων και να αποφεύγει τη χρήση αόριστων κριτηρίων όπως η "γενική 
ηθικότητα"· το νέο σύνταγμα θα πρέπει να μη θεωρεί τις γυναίκες κατά κύριο λόγο 
μέλη της οικογένειας ή της κοινωνίας και να επιβεβαιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών, περιλαμβανομένων των σεξουαλικών και των αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων τους, καθώς και τα ατομικά τους δικαιώματα·

4. επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέσχε η τουρκική κυβέρνηση για την επιτυχή έκβαση 
των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ εταίρων της ΕΕ και της Τουρκίας, όπως το 
πρόγραμμα αδελφοποίησης που προετοιμάζει έναν ανεξάρτητο φορέα για την ισότητα 
των φύλων και το οποίο εκπαιδεύει 750 δημόσιους υπαλλήλους στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου, αναμένοντας ότι ο εν λόγω φορέας θα συσταθεί χωρίς 
χρονοτριβή·

5. παρατηρεί με ανησυχία ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική δεν έχει αυξηθεί 
και εκτιμά ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο 
από 4,4% στο 9% είναι ανεπαρκής· επισημαίνει ότι οι επικείμενες δημοτικές εκλογές 
αποτελούν ευκαιρία για να διορθωθεί η κατάσταση με διάφορα μέσα, όπως οι 
ποσοστώσεις για την υποψηφιότητα γυναικών στους εκλογικούς συνδυασμούς.
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