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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien kunnioittaminen on ehdoton edellytys 
Euroopan unionin jäsenyydelle, ja kehottaa komissiota asettamaan ihmisoikeudet ja 
erityisesti naisten oikeudet etusijalle neuvotteluissa Turkin kanssa;

2. kehottaa Turkin hallitusta tekemään uudistuksia sukupuolten välisen tosiasiallisen tasa-
arvon ja sosiaaliturvan saavuttamiseksi, köyhyyden naisistumisen ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseksi sekä naisten osallistumisen lisäämiseksi työmarkkinoilla ja 
koulutuksen ja politiikan aloilla; kehottaa Turkin hallitusta toteuttamaan nämä uudistukset 
yhtä kiireellisesti kuin se antoi päähuivin käyttökiellon kumoavan säädöksen; 

3. pitää tärkeänä sitä, että uudessa perustuslaissa varmistetaan sukupuolten välinen tasa-arvo, 
ja että oikeuksien vähentämisen sijaan siinä taataan naisille enemmän oikeuksia, kuten 
työntekoa koskevan oikeuden täysimääräinen toteutuminen; pitää tärkeänä sitä, että 
uudessa perustuslaissa luodaan perusta sukupuolten tasapuoliselle osallistumiselle 
päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin ja katsoo, että perustuslaissa on vältettävä "yleinen 
moraali" -käsitteen kaltaisia epäselviä ilmauksia; pitää tärkeänä sitä, että perustuslaissa 
vältetään naisten määrittämistä ensisijaisesti perheen tai yhteisön jäseninä ja että 
perustuslaissa vahvistetaan naisten ihmisoikeudet, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet 
mukaan lukien, heidän yksilöllisiksi oikeuksikseen; 

4. kiittää Turkin hallitusta siitä, että se on tukenut EU:n ja turkkilaisten kumppaneiden välisiä 
yhteistyöhankkeita, kuten kahdenvälistä hanketta, jossa valmistellaan sukupuolten tasa-
arvoa edistävän riippumattoman elimen perustamista ja jossa annetaan 750 virkamiehelle 
koulutusta tasa-arvon valtavirtaistamisessa; odottaa, että tällainen sukupuolten tasa-arvoa 
edistävä elin perustetaan viivytyksettä; 

5. panee huolestuneena merkille, että naisten poliittinen osallistuminen ei ole lisääntynyt; 
katsoo, että vaikka naisten osuus parlamentin jäsenistä on noussut 4,4 prosentista 
9 prosenttiin, se on riittämätön, ja pitää lähestyviä paikallisvaaleja mahdollisuutena 
parantaa tilannetta esimerkiksi asettamalla äänestyslistoille naiskiintiöt.
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