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Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde 

2015/2230(INI) 

Motion for a resolution (Rule 170(4) of the Rules of Procedure) replacing non-legislative 

motion for a resolution A8-0034/2016 

European Parliament resolution on gender mainstreaming in the work of the European 

Parliament 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder (EMRK), 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for 

diskrimination mod kvinder (CEDAW), 

– der henviser til den definition af ordet "køn", som EU-kommissær Vĕra Jourová gav på 

vegne af Kommissionen den 3. december 2015
1
, 

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd 

vedtog i marts 2011, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Strategic engagement for gender 

equality 2016-2019" (SWD(2015)0278), 

– der henviser til Europarådets strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2014-

2017, 

                                                 
1
 Parlamentariske forespørgsler, 3. december 2015 (E-012868/2015) Svar afgivet på Kommissionens vegne af 

Vĕra Jourová,  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-

012868&language=EN 
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– der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 

og Kvinder (EIGE) "Advancing women in political decision-making – Way forward", 

der blev offentliggjort i 2015, 

– der henviser til konklusionerne og henstillingerne i EIGE's rapport "Gender-Sensitive 

Parliaments: A Global Review of Good Practice", der blev offentliggjort i 2011, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. februar 1996 "Integrering af lige 

muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner" 

(COM(1996)0067), hvori den forpligtede sig til at "fremme ligestilling mellem kvinder 

og mænd i alle fællesskabsaktioner og -politikker på alle niveauer" og dermed reelt 

specificere princippet om integrering af ligestillingsaspektet, 

– der henviser til undersøgelsen "The EU Budget for Gender Equality", som blev 

offentliggjort i 2015 af Europa-Parlamentet, Temaafdeling D, 

– der henviser til notatet "Guidance on the development of gender equality and the 

empowerment of women policies", som blev offentliggjort af UN Women i maj 2014, 

– der henviser til dokumentet "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?", 

som blev offentliggjort i 2014 af European Policy Institutes Network, 

– det henviser til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillings beføjelser:  

1. fastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil 

knyttede EU-foranstaltninger 

2. fremme af kvinders rettigheder i tredjelande 

3. ligestillingspolitik, herunder fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder med 

hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet 

4. fjernelse af enhver form for vold og forskelsbehandling på grund af køn 

5. gennemførelse og videreudvikling af politikken med generel hensyntagen til 

kønsaspektet ("gender mainstreaming") i alle sektorer 

6. opfølgning og gennemførelse af internationale aftaler og konventioner af 

betydning for kvinders rettigheder 

7. fremme af kendskabet til kvinders rettigheder; 

– der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed 

og rettigheder
1
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-

                                                 
1
 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0548. 
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0034/2016), 

A. der henviser til, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at Unionen "tilstræber [...] at fjerne 

uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder", og at artikel 2 i TEU 

fastlægger princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd som en værdi for 

Unionen; 

B. der henviser til, at artikel 23 i chartret om grundlæggende rettigheder fastsætter, at der 

skal sikres ligestilling mellem mænd og kvinder, og at artikel 6 i TEU anerkender, at 

chartret har samme juridiske værdi som traktaterne;   

C. der henviser til, at hensyntagen til kønsaspektet, hvilket Kommissionen har anerkendt, 

er traktatfæstet i artikel 8 i TEUF, som fastsætter, at: "I alle sine aktiviteter tilstræber 

Unionen at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder";  

D. der henviser til, at alle interne og eksterne EU-politikker bør udformes, så de gavner 

drenge og piger og mænd og kvinder; 

1. beslutter at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder inden for politik, arbejdsliv og 

familieliv; 

2. opfordrer til, at der skabes et miljø, der fremmer kvinders deltagelse i 

beslutningstagende positioner på alle niveauer, f.eks. foranstaltninger til at forene 

arbejdsliv og privat-og familieliv og positive særforanstaltninger; 

3. agter ikke at bevæge sig ud over de eksisterende instrumenter til integrering af 

kønsaspektet i overensstemmelse med de ratificerede europæiske chartre og traktater; 

4. understreger nødvendigheden af at fjerne alle hindringer, som skaber ulighed mellem 

kvinder og mænd; 

5. mener, at udveksling af bedste praksis med civilsamfundsorganisationer vil styrke 

Parlamentets kapacitet og effektivitet i gennemførelsen af ligestilling for de to køn med 

hensyn til behandling og rettigheder;  

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer. 

Or. en 

 

 


