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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana, arī sieviešu tiesību, ir conditio sine qua non
dalībai ES, un aicina Komisiju sarunās ar Turciju cilvēktiesību jautājumu, it īpaši 
sieviešu tiesības, noteikt par prioritāti; 

2. mudina Turcijas valdību veikt reformas, lai de facto sasniegtu dzimumu līdztiesību, 
sociālo nodrošinājumu, novēršot sieviešu nabadzību un vardarbību pret sievietēm, 
palielinot sieviešu līdzdalību darba tirgū, izglītībā un politikā, tikpat ātri, cik tika 
pieņemti tiesību akti par galvas lakatu aizlieguma atcelšanu;

3. uzskata, ka ir būtiski, lai jaunā konstitūcija nodrošinātu dzimumu līdztiesību un dotu 
sievietēm nevis mazāk, bet vairāk tiesību, arī pilnībā izmantot viņu tiesības uz darbu; 
uzskata, ka tai ir jāveido pamats vienlīdzīgai pārstāvniecībai visos lēmumu 
pieņemšanas līmeņos, ka ir jāizvairās no tādu neskaidru kritēriju izmantošanas kā 
„vispārējā morāle”; uzskata, ka ir jāatturas uztvert sievietes galvenokārt kā ģimenes 
vai kopienas locekles un ka tai ir no jauna jāapstiprina sieviešu cilvēktiesības, arī to 
seksuālās un reproduktīvās tiesības, kā to individuālās tiesības;

4. atzinīgi vērtē Turcijas valdību par atbalstu veiksmīgiem sadarbības projektiem starp 
ES un Turcijas partneriem, piemēram, mērķsadarbības projektam, kurā tiek gatavota 
neatkarīga dzimumu līdztiesības iestāde un apmācītas 750 amatpersonas par dzimumu 
līdztiesību, sagaida, ka šāda dzimumu līdztiesības iestāde tiks izveidota bez kavēšanās;

5. ar bažām norāda, ka sieviešu politiskā līdzdalība nav palielinājusies, sieviešu dalības 
parlamentā palielināšanos no 4,4 % līdz 9 % uzskata par nepietiekamu un norāda, ka 
gaidāmās pašvaldību vēlēšanas ir iespēja, lai to labotu, vēlēšanu sarakstos nosakot, 
piemēram, kvotas sievietēm.
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