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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, fosthom id-drittijiet tan-nisa, hija 
conditio sine qua non għas-sħubija fl-UE u jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti 
importanza kbira lill-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u b'mod partikulari lid-
drittijiet tan-nisa, fin-negozjati tagħha mat-Turkija;

2. Iħeġġeġ lill-Gvern Tork biex jagħmel riformi biex tinkiseb l-ugwaljanza de facto bejn 
is-sessi, fis-sigurtà soċjali, bl-eliminazzjoni tal-femminizzazzjoni tal-faqar u l-vjolenza 
kontra n-nisa, biż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, fl-edukazzjoni 
u fil-politika, u bl-istess urġenza li ngħatat lil-leġiżlazzjoni biex titneħħa l-projbizzjoni 
tal-velu tar-ras;

3. Iqis li huwa ta' importanza kbira li l-kostituzzjoni l-ġdida għandha tiżgura l-
ugwaljanza bejn is-sessi u tagħti lin-nisa aktar, u mhux anqas, drittijiet, fosthom it-
tgawdija sħiħa tad-dritt tagħhom għax-xogħol; li għandha tqiegħed is-sisien għal 
rappreżentanza ugwali fil-livelli kolha tat-teħid ta' deċiżjonijiet, u li tevita l-użu ta' 
kriterji vagi bħal "Moralità Ġenerali"; li m'għandhiex tkompli tħares lejn in-nisa biss 
bħala membri ta' familja jew ta' komunità u li għandha terġa' tafferma d-drittijiet 
umani tan-nisa, fosthom id-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom, bħala drittijiet 
individwali tagħhom;

4. Ifaħħar lill-Gvern Tork għall-appoġġ tiegħu għal proġetti ta' koperazzjoni b'suċċess bi 
sħab bejn l-UE u t-Turkija, bħall-proġett ta' ġemellaġġ li qiegħed iħejji organu 
indipendenti għall-ugwaljanza bejn is-sessi u li qiegħed iħarreġ 750 uffiċjal dwar l-
integrazzjoni bejn is-sessi, u jistenna li organu bħal dan jinħoloq bla dewmien;

5. Jinnota, waqt li jitħasseb, li s-sehem tan-nisa fil-politika ma żdiedx, filwaqt li jqis li ż-
żieda minn 4.4% għal 9% fl-għadd ta' membri parlamentari nisa mhix biżżejjed u 
jħares lejn l-elezzjonijiet lokali li ġejjin bħala opportunità li tista' ssewwi dan in-
nuqqas permezz ta' kwoti għan-nisa fil-listi elettorali.
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