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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a nők jogait is, az 
európai uniós tagság elengedhetetlen feltétele, és kéri a Bizottságot, hogy a 
Törökországgal való tárgyalások során az emberi jogok, és különösen a nők jogainak 
kérdése kapjanak központi szerepet;

2. sürgeti a török kormányt, hogy kezdjen olyan reformokba, amelyekkel eléri a nemek 
közötti valódi egyenjogúságot és a szociális biztonságot, megszünteti a nőket érintő 
szegénységet és a nők elleni erőszakot, növeli a nők részvételét a munkaerőpiacon, az 
oktatásban és a politikában, ugyanolyan sürgősséggel kezelve e kérdéseket, mint a 
fejkendő viselésének tilalmát eltörlő jogszabályok esetében;

3. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az új alkotmány biztosítsa a nemek közötti 
egyenjogúságot, és több – ne pedig kevesebb – jogot adjon a nőknek, beleértve a 
munkához való teljes jogukat, teremtse meg az alapokat a döntéshozatal minden szintjén 
való egyenlő képviselethez, kerülje el az olyan pontatlan kritériumok alkalmazását, mint a 
„közerkölcs”, tartózkodjon attól, hogy a nőket elsősorban családtagként vagy a közösség 
tagjaként kezelje, erősítse meg a nők emberi jogait, beleértve szexuális és reproduktív 
jogaikat mint egyéni jogokat;

4. elismerően nyilatkozik a török kormány által az EU és török partnerek között zajló sikeres 
együttműködési projekteknek nyújtott támogatásról, mint például az az ikerintézményi 
projekt, amely egy független, nemi egyenjogúsággal foglalkozó szervezetet készít elő, és 
amelynek során 750 tisztviselő részesül képzésben a nemi esélyegyenlőség témájában; 
reméli, hogy ezt a nemi egyenjogúsággal foglalkozó szervezetet késedelem nélkül 
létrehozzák;

5. aggodalommal jegyzi meg, hogy a nők részvétele a politikában nem nőtt; úgy véli, hogy a 
parlamenti képviselőnők arányának 4,4%-ról 9%-ra emelkedése nem elegendő, és 
rámutat, hogy a közeledő helyi választások során alkalom nyílik e helyzet orvoslására, 
például a választási listán szereplő nők arányának meghatározása révén.
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