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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami žensk, nujen 
pogoj za članstvo v EU, in poziva Komisijo, naj bo vprašanje spoštovanja človekovih 
pravic, zlasti pravic žensk, v njenih pogajanjih s Turčijo prednostno;

2. poziva turško vlado, naj sprejme reforme za doseganje dejanske enakosti med spoloma 
in socialne varnosti, z odpravo feminizacije revščine in nasilja nad ženskami ter 
povečanjem udeležbe žensk na trgu dela, na področju izobraževanja in politike, z 
enako nujnostjo, kot jo je namenila zakonodaji o odpravi prepovedi nošenja naglavnih 
rut;

3. meni, da je bistveno, da nova ustava zagotovi enakost med spoloma in ženskam 
zagotovi več pravic, ne pa manj, vključno s polnim uživanjem njihove pravice do dela; 
da postavi temelje za enako zastopanost na vseh ravneh odločanja; da se izogne 
uporabi nedorečenih meril kot je "splošna moralnost"; da se vzdrži primarnega 
obravnavanja žensk kot članic družine ali skupnosti ter utrdi njihove človekove 
pravice, vključno s  spolnimi in reproduktivnimi pravicami, kot njihove individualne 
pravice;

4. pozdravlja podporo turške vlade uspešnim projektom za sodelovanje med EU in 
turškimi partnerji, kot je projekt tesnega sodelovanja, v sklopu katerega se pripravlja 
ustanovitev neodvisnega organa za zagotavljanje enakosti med spoloma in usposablja 
750 uradnikov na področju upoštevanja načela enakosti med spoloma; pričakuje, da bo 
ta organ čim prej ustanovljen;

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se politična udeležba žensk ni povečala; meni, da 
povečanje odstotka poslank v parlamentu s 4,4 % na 9 % ne zadostuje, in opozarja na 
prihajajoče lokalne volitve kot priložnost, da se to popravi, na primer s kvotami žensk 
na volilnih listah.
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