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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que o respeito dos direitos humanos, incluindo os direitos da mulher, constitui 
uma condição sine qua non para poder ser membro da União Europeia e solicita à 
Comissão que, no âmbito das negociações com a Turquia, atribua prioridade à questão dos 
direitos do homem e, em particular, dos direitos da mulher;

2. Insta o Governo turco a empreender reformas tendo em vista a garantia da igualdade 
efectiva entre homens e as mulheres, da segurança social, da eliminação da feminização 
da pobreza e das violências contra as mulheres, bem como de uma melhor participação 
das mulheres no mercado de trabalho, na educação e na vida política, com uma diligência 
idêntica à demonstrada em relação à legislação sobre o levantamento da interdição do uso 
do lenço islâmico;

3. Considera essencial que a nova Constituição garanta a igualdade entre homens e mulheres 
e confira às mulheres direitos mais alargados e não mais restritos, incluindo o pleno gozo 
do direito ao trabalho; que deve lançar os fundamentos de uma representação paritária a 
todos os níveis do processo de tomada de decisão e evitar a utilização de critérios vagos, 
como "a moral geral"; que deve abster-se de encarar as mulheres, antes de tudo, como 
membros da família ou da comunidade, e que deve reafirmar os direitos fundamentais das 
mulheres, nomeadamente no que respeita à sexualidade e à procriação, enquanto direitos 
individuais;

4. Felicita o Governo turco pelo apoio dado a projectos de cooperação entre a União 
Europeia e alguns parceiros turcos que foram coroados de êxito, a exemplo do projecto de 
geminação que prepara a criação de um órgão independente para a questão da igualdade 
entre homens e mulheres, no qual 750 funcionários estão a receber formação sobre  a 
integração da dimensão do género, e espera que esse órgão seja instituído o mais cedo 
possível;

5. Observa com preocupação que não existe uma maior participação das mulheres na vida 
política; entende que o aumento de 4,4% para 9% da proporção de mulheres entre os 
deputados do Parlamento não é suficiente, e chama a atenção para o facto de as eleições 
que terão lugar em breve oferecerem a possibilidade de remediar essa situação, através da 
adopção de certas medidas, como as quotas relativas ao número de mulheres inscritas nas 
listas eleitorais.
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