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Poročilo A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta 

2015/2230(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0034/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o vključevanju načela enakosti spolov v delo 

Evropskega parlamenta 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 

(PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (EKČP), 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije 

žensk iz leta 1979, 

– ob upoštevanju opredelitve besede spol, ki jo je 3. decembra 2015 v imenu Komisije 

podala evropska komisarka Vĕra Jourová
1
, 

– ob upoštevanju Evropskega pakta za enakost spolov (2011–2020), ki ga je marca 2011 

sprejel Evropski svet, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o strateških prizadevanjih za 

enakost spolov v obdobju 2016–2019 (SWD(2015)0278), 

– ob upoštevanju strategije Sveta Evrope za enakost spolov 2014–2017, 

– ob upoštevanju študije Evropskega inštituta za enakost spolov o spodbujanju krepitve 

vloge ženske v političnem odločanju – pot naprej, ki je bila objavljena leta 2015, 

– ob upoštevanju sklepov in priporočil iz poročila Evropskega inštituta za enakost spolov 

                                                 
1
 Parlamentarna vprašanja, 3. december 2015, (E-012868/2015), odgovor Vĕre Jourove v imenu Komisije, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 



 

AM\1088421SL.doc  PE579.739v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

o parlamentih, ki upoštevajo različnost spolov: globalni pregled dobre prakse, ki je bil 

objavljen leta 2011,  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. februarja 1996 o vključevanju enakih 

možnosti za ženske in moške v vse politike in dejavnosti Skupnosti (COM(1996)0067), 

v katerem se je Komisija zavezala, da bo pri vseh svojih dejavnostih in politikah na 

vseh ravneh spodbujala enakost žensk in moških, s čimer je dejansko opredelila 

vključevanje načela enakosti spolov, 

– ob upoštevanju študije o proračunu EU za enakost spolov, ki jo je leta 2015 objavil 

tematski sektor D Evropskega parlamenta, 

– ob upoštevanju sporočila o smernicah za razvoj enakosti spolov in politik za krepitev 

vloge žensk, ki ga je maja 2014 objavila Agencija OZN za ženske, 

– ob upoštevanju prispevka z naslovom Advances in EU Gender Equality: Missing the 

mark? (Napredki na področju enakosti spolov: tarča zgrešena?), ki ga je leta 2014 

objavila mreža European Policy Institutes Network, 

– ob upoštevanju pristojnosti Odbora za pravice žensk in enakost spolov:  

1. opredelitev, spodbujanje in varstvo pravic žensk v Uniji in s tem povezanih 

ukrepih Unije; 

2. spodbujanje pravic žensk v tretjih državah; 

3. politika enakih možnosti, vključno s spodbujanjem enakosti med moškimi in 

ženskami pri možnostih na trgu dela in obravnavi na delovnem mestu; 

4. odprava vseh oblik nasilja in diskriminacije na podlagi spola; 

5. izvajanje in nadaljnji razvoj načela vključevanja enakosti spolov v vsa področja 

politike; 

6. nadaljnja obravnava in izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij, ki 

vključujejo pravice žensk; 

7. ozaveščanje o pravicah žensk; 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem 

zdravju ter pravicah
1
, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0034/2016), 

A. ker člen 8 PDEU navaja, da „si Unija prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati 

enakost med moškimi in ženskami“ in ker je načelo enakosti žensk in moških v členu 2 

                                                 
1
 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0548. 
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PEU določeno kot vrednota Unije; 

B. ker člen 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah navaja, da je treba zagotavljati 

enakost moških in žensk, člen 6 PEU pa priznava, da ima listina enako pravno 

veljavnost kot Pogodbi; 

C. ker je načelo o enakosti spolov, kot ga priznava Komisija, osnovano na členu 8 PDEU, 

ki navaja, da si Unija v „vseh svojih dejavnostih (...) prizadeva odpraviti neenakosti in 

spodbujati enakost med moškimi in ženskami“; 

D. ker bi morale biti vse notranje in zunanje politike EU zasnovane tako, da bi v enaki meri 

koristile fantom in dekletom, moškim in ženskam; 

1. sklene, da bo v političnem, poklicnem in družinskem življenjskem v enaki meri 

spodbujal moške in ženske; 

2. poziva k temu, naj se ustvari okolje, v katerem se bodo lahko ženske potegovale za 

položaje odločanja na vseh ravneh, denimo z ukrepi za uskladitev poklicnega in 

zasebnega ter družinskega življenja ter s pozitivnimi akcijskimi ukrepi; 

3. izjavlja, da nima namena prekoračiti okvirov obstoječih instrumentov za vključevanje 

načela enakosti spolov, ki so bili uvedeni v skladu z ratificiranimi evropskimi listinami 

in pogodbama;  

4. poudarja, da je treba odpraviti vse ovire, ki povzročajo neenakosti med ženskami in 

moškimi; 

5. meni, da se bodo z izmenjavo zgledov najboljše prakse z organizacijami civilne družbe 

okrepile zmogljivosti in povečala učinkovitost Parlamenta pri izvajanju enakosti obeh 

spolov v smislu obravnave in pravic;  

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 

držav članic. 

Or. en 

 

 


