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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv vrátane práv žien je nevyhnutnou 
podmienkou členstva v EÚ a vyzýva Komisiu, aby za prioritu v jej rokovaniach s 
Tureckom určila otázku ľudských práv, a to najmä otázku práv žien;

2. nalieha na tureckú vládu, aby zaviedla reformy potrebné na dosiahnutie skutočnej rodovej 
rovnosti, sociálnej istoty, na odstránenie feminizácie chudoby a násilia voči ženám, na 
zvýšenie účasti žien na trhu práce, vzdelávaní a politike, a to s rovnakým dôrazom, aký sa 
kládol na právne predpisy týkajúce sa zrušenia zákazu nosenia šatky;

3. považuje za dôležité, aby nová ústava zaručovala rodovú rovnosť a ženám poskytovala 
viac a nie menej práv, a to vrátane neobmedzeného uplatňovania svojho práva na prácu; 
aby vytvorila základy pre rovnocennú účasť na všetkých úrovniach rozhodovacieho 
procesu, aby sa vyhla používaniu nejasných kritérií, akým je napr. „všeobecná morálka“; 
aby nevnímala ženy v prvom rade ako členov rodiny alebo komunity a aby opätovne 
potvrdila ľudské práva žien vrátane ich sexuálnych a reprodukčných práv ako ich 
individuálnych práv;

4. chváli tureckú vládu za podporu úspešných projektov spolupráce medzi EÚ a tureckými 
partnermi, ako napr. podporu twinningového projektu, v rámci ktorého sa pripravuje 
vytvorenie nezávislého orgánu pre rodovú rovnosť a školí 750 úradníkov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, očakáva, že takýto orgán pre rodovú rovnosť sa 
vytvorí bez oneskorenia;

5. so znepokojením konštatuje, že účasť žien v politike sa nezvýšila, nárast podielu 
poslankýň parlamentu zo 4,4 % na 9 % považuje za nedostatočný a upozorňuje na 
blížiace sa miestne voľby ako na príležitosť tento stav napraviť, a to napr. 
prostredníctvom kvót pre ženy na volebných listinách.
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