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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat naleving van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van de vrouw, 
een conditio sine qua non voor het EU-lidmaatschap is en verzoekt de Commissie bij haar 
onderhandelingen met Turkije voorrang te verlenen aan het vraagstuk van de 
mensenrechten en in het bijzonder de rechten van de vrouw ;

2. verzoekt de Turkse regering met klem hervormingen door te voeren om de facto 
gendergelijkheid en sociale zekerheid te verwezenlijken en evenveel vaart te zetten achter 
het uitbannen van de feminisering van armoede, van het geweld tegen vrouwen, en achter 
het bevorderen van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de 
politiek als zij achter de wetgeving inzake het opheffen van het verbod op het dragen van 
hoofddoeken heeft gezet;

3. acht het van essentieel belang dat de nieuwe grondwet gendergelijkheid garandeert en 
vrouwen meer, en niet minder, rechten toekent, met inbegrip van volledig recht op arbeid; 
daarnaast moet de grondwet de basis leggen voor een gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen op alle niveaus van de besluitvorming en moet het gebruik van vage 
criteria zoals "algemene zedelijkheid" worden vermeden; tot slot moet uit de nieuwe 
grondwet blijken dat vrouwen niet in de eerste plaats als gezins- of gemeenschapsleden 
worden beschouwd en moet de grondwet de mensenrechten van de vrouw, met inbegrip 
van hun seksuele en reproductieve rechten, als hun individuele rechten bekrachtigen;

4. complimenteert de Turkse regering met haar steun voor succesvolle 
samenwerkingsprojecten tussen de EU en Turkse partners, zoals het 
samenwerkingsverband in het kader waarvan de oprichting van een onafhankelijk orgaan 
inzake gendergelijkheid wordt voorbereid en 750 ambtenaren in gender mainstreaming 
worden opgeleid; hoopt dat een dergelijk orgaan inzake gendergelijkheid onverwijld 
wordt opgericht;

5. constateert met zorg dat de politieke participatie van vrouwen niet is toegenomen; is van 
mening dat stijging van het percentage vrouwelijke parlementariërs van 4,4% naar 9% 
ontoereikend is en wijst erop dat de komende plaatselijke verkiezingen de gelegenheid 
bieden om hier wat aan te doen via maatregelen zoals quota voor vrouwen op 
verkiezingslijsten.
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