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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms, įskaitant moterų teises, yra neišvengiama 
narystės ES sąlyga, ir ragina Komisiją žmogaus, ypač moterų, teisių klausimą laikyti 
svarbiausiu derybų su Turkija klausimu;

2. ragina Turkijos vyriausybę taip pat skubiai, kaip buvo priimtas teisės aktas dėl 
draudimo dėvėti skraistes panaikinimo, pradėti vykdyti reformas, susijusias su tikra 
lyčių lygybe, socialine apsauga, moterų skurdo ir smurto prieš moteris mažinimu, 
aktyvesniu moterų dalyvavimu darbo rinkoje, švietimo ir politikos srityje;

3. mano, kad itin svarbu, jog naujojoje konstitucijoje būtų užtikrinta lyčių lygybė, ir 
moterims būtų suteikiama daugiau, o ne mažiau teisių, taip pat galimybė visiškai 
naudotis teise dirbti; kad konstitucijoje būtų nustatyti lygaus atstovavimo priimant 
visų lygmenų sprendimus pagrindai, kad turėtų būti vengiama naudoti miglotus 
kriterijus, pvz. „bendra moralė“; kad moterys neturėtų būti suvokiamos visų pirma 
kaip šeimos ar bendruomenės narės ir kad konstitucijoje turi būti dar kartą kaip moterų 
asmens teisės įtvirtinamos jų žmogaus teisės, įskaitant jų seksualines ir reprodukcijos 
teises;

4. džiaugiasi, kad Turkijos vyriausybė remia sėkmingus ES ir Turkijos partnerių 
bendradarbiavimo projektus, pvz., porinį projektą, kuris skirtas nepriklausomai lyčių 
lygybės institucijai parengti ir pagal kurį apie lyčių aspekto integravimą mokoma 
750 pareigūnų, tikisi, kad tokia lyčių lygybės institucija bus sukurta netrukus; 

5. susirūpinęs pažymi, kad moterys nepradėjo aktyviau dalyvauti politikoje, mano, kad 
to, jog parlamento narių moterų padaugėjo nuo 4,4 proc. iki 9 proc., nepakanka, ir 
atkreipia dėmesį į artėjančius vietos valdžios rinkimus kaip į galimybę išspręsti šią 
problemą rinkimų sąrašuose nustatant kvotas moterims.


	714467lt.doc

