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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του 
Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων
(2020/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 223 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 240 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη για ειδική 
σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (O-000054/2020 – 
B9-0025/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, τόσο το Κοινοβούλιο 
όσο και το Συμβούλιο φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την εσωτερική 
οργάνωση των εργασιών τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις 
βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτυπώνεται 
ως οριζόντια αρχή την οποία επιδιώκει η ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητές της·

1. σημειώνει ότι, δεδομένου ότι η ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση υποχρεούται να εξαλείψει τις 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της, όλες οι 
συνθέσεις εργασίας του Συμβουλίου σε κάθε τομέα πολιτικής πρέπει να σέβονται την 
προαναφερθείσα οριζόντια αρχή·

2. τονίζει ότι οι συνθέσεις του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα διευρυμένες και συγκροτούνται 
κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν καθολικά τις 
εσωτερικές τους κυβερνητικές δομές στις συνθέσεις του Συμβουλίου·

3. τονίζει ότι η έλλειψη επίσημης σύνθεσης και ενός φόρουμ συζήτησης με αποκλειστικό 
σκοπό την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν σημαίνει αυτομάτως 
την έλλειψη δεσμεύσεων επί του ζητήματος· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ευθυγραμμίσουν τις 
οργανωτικές δομές τους με εκείνες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι 
τα όργανα αυτά διαφέρουν ως προς τον βασικό τους χαρακτήρα και τον σκοπό 
λειτουργίας τους·

4. θεωρεί ότι το Συμβούλιο, μαζί με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, θα πρέπει να 
είναι ανεξάρτητο και ελεύθερο να αποφασίζει σχετικά με τη δική του οργανωτική δομή 
και τη διαμόρφωση των εργασιών πολιτικής·
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5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.


