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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że poszanowanie praw człowieka, w tym praw kobiet, jest warunkiem sine 
qua non członkostwa w Unii Europejskiej oraz wzywa Komisję, aby uznała kwestię 
praw człowieka, w szczególności kobiet za priorytet programu negocjacji z Turcją;

2. wzywa rząd turecki do podjęcia reform w celu osiągnięcia prawdziwego 
równouprawnienia płci, zabezpieczenia socjalnego, wyeliminowania ubóstwa kobiet i 
przemocy wobec kobiet, zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy, edukacji i 
polityce w trybie pilnym, tak jak to było w przypadku przepisów dotyczących 
zniesienia zakazu noszenia chusty na głowie;

3. uważa, że nowa konstytucja powinna zapewnić równouprawnienie płci i większe, a 
nie mniejsze prawa kobiet, w tym pełne prawo do wykonywania pracy; powinna ona 
określić podstawy sprawiedliwego reprezentowania na wszystkich szczeblach 
podejmowania decyzji oraz że należy unikać niejasnych kryteriów, takich jak "ogólna 
moralność"; uważa, że konstytucja powinna powstrzymać się od postrzegania kobiet 
przede wszystkim jako członków rodziny lub wspólnoty oraz że powinna potwierdzić 
prawa człowieka w odniesieniu do kobiet, w tym prawo do życia płciowego i zdrowia 
reprodukcyjnego jako ich prawa indywidualne;

4. wyraża uznanie dla rządu tureckiego za wspieranie  pomyślnych projektów 
współpracy pomiędzy UE i partnerami tureckimi, takich jak projekt partnerstwa 
przygotowujący do powstania niezależnego organu ds. równouprawnienia płci i 
szkolący 750 urzędników w zakresie uwzględniania równouprawnienia płci oraz 
oczekuje, że taki organ zostanie utworzony bez zbędnej zwłoki;

5. z niepokojem zauważa, że nie wzrósł udział kobiet w polityce; uważa wzrost liczby 
kobiet w parlamencie z 4,4% do 9% za niewystarczający oraz zwraca uwagę na 
nadchodzące wybory lokalne jako okazję do zaradzenia temu poprzez zastosowanie 
kwot dla kobiet na listach wyborczych.
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