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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att respekten för de mänskliga rättigheterna, däribland 
kvinnors rättigheter, är ett oeftergivligt villkor för medlemskap i Europeiska unionen, 
samt uppmanar kommissionen att prioritera frågan om de mänskliga rättigheterna, särskilt
kvinnors rättigheter, i förhandlingarna med Turkiet.

2. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att genomföra reformer för att 
skapa verklig jämställdhet och social trygghet, stoppa fattigdomens utbredning bland 
kvinnor och våld mot kvinnor, öka antalet kvinnor på arbetsmarknaden, i skolan och i 
politiken, och att ge detta samma höga prioritet som lagstiftningen som upphävde förbudet 
mot huvudduk.

3. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att den nya konstitutionen garanterar 
jämställdhet mellan könen och ger kvinnor fler, inte färre, rättigheter, bland annat 
fullständig rätt att arbeta. Den bör lägga grunden för en jämn representation på alla nivåer 
i beslutsfattandet, undvika användning av otydliga kriterier som ”allmän moral”, inte i 
första hand framställa kvinnor som familjemedlemmar eller delar av ett kollektiv utan
bekräfta kvinnors mänskliga rättigheter, även deras rättigheter när det gäller sexualitet och 
reproduktion, som deras individuella rättigheter.

4. Europaparlamentet välkomnar den turkiska regeringens stöd vid framgångsrika 
samarbetsprojekt mellan EU och turkiska partner, exempelvis det vänprojekt där man nu 
förbereder för ett oberoende jämställdhetsorgan och utbildar 750 statstjänstemän om 
integrering av jämställdhetsperspektivet. Parlamentet förväntar sig att ett sådant 
jämställdhetsorgan bildas utan dröjsmål.

5. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att kvinnor politiska engagemang inte har ökat. 
Antalet kvinnor i parlamentet har ökat från 4,4 procent till 9 procent, vilket är inte är 
tillräckligt. De kommande lokalvalen är en möjlighet att rätta till detta genom att kvotera 
in kvinnor på listorna.
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