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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. poukazuje na prohlášení Evropské rady, na základě kterého v první polovině roku 2006
uskuteční celkové hodnocení národních diskusí a dohodne se na dalším postupu,

B. vzhledem k tomu, že více než polovina voličů v EU jsou ženy, ačkoliv se politického 
života účastní jen málo, a že jejich hlasy mohou být rozhodující,

C. vzhledem k tomu, že plán „D“ Komise znamenající dialog, diskusi a demokracii, má za cíl 
zahájit novou evropskou diskusi, do níž by nebyly zapojeny pouze evropské a vnitrostátní 
orgány, ale také celá občanská společnost, jíž jsou ženy důležitou součástí,

D. vzhledem k tomu, že proces ratifikace a diskusí v členských zemích ukázal, že zejména 
mladí lidé se zdají být v souvislosti s ústavní smlouvou negativní a méně rozhodní,

1. souhlasí s odmítnutím vytvoření hlavních skupin určitých členských států v důsledku 
ústavní krize nebo jako jejího řešení;

2. zavazuje se, že jako přímo volený orgán zastupující občany Unie ponese za evropský 
dialog větší odpovědnost – tím spíše, že Evropská rada zanedbala definování metod i cílů;

3. doporučuje zapojení národních a regionálních parlamentů a ostatních vnitrostátních 
orgánů, politických stran, zástupců akademické a občanské společnosti, sociálních 
partnerů a všech občanů, zejména žen a mladých lidí, do období reflexe a domnívá se, že 
je třeba zaměřit se na všechny zúčastněné strany a povzbuzovat je k účasti na diskusích 
o budoucnosti Evropy;

4. podporuje vyvážené zastoupení žen a mužů v rozhodovacím procesu orgánů 
o budoucnosti Evropy a ústavní smlouvy, nejen z důvodu podpory rovnosti pohlaví, 
ale také ve jménu zastupitelské a participativní demokracie;

5. navrhuje uspořádat pod názvem „parlamentní fóra“ řadu konferencí mezi evropskými a 
národními poslanci s cílem podpořit diskusi; zdůrazňuje, že ženy by měly být ve všech 
takových parlamentních fórech rovnocenně zastoupeny;

6. vyzývá členské státy, aby převzaly rozhodující úlohu na vnitrostátní úrovni při vedení 
celoevropské, interaktivní, strukturované a koordinované diskuse o budoucnosti Evropy a 
ústavní smlouvě a aby podpořily diskusi také na regionální a místní úrovni;

7. zastává názor, že období reflexe by mělo na jedné straně sloužit k zajištění toho, že 
občané budou plně informováni nejen o ústavě samotné, ale také o stávajících Smlouvách, 
a na druhé straně k vysvětlení, rozšíření a demokratizaci shody ohledně Ústavy, a to 
nalezením řešení stávajících problémů jako je přistěhovalectví, demografie a 
zaměstnanost. Dále by toto období mělo sloužit k zajištění reprezentativního profilu 
názorů občanů na základě průzkumů veřejného mínění (Eurobarometr);

8. doporučuje, aby diskuse byla za účasti všech evropských občanů rozšířena o otázky 
týkající se budoucnosti Evropy a o otázky, které byly jádrem kampaní o referendech, jako 
například cíl Evropské integrace, úloha Evropy ve světě a budoucnost evropského 
sociálního a hospodářského modelu;
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9. doporučuje, aby byly podporovány ženské nevládní organizace a ženská fóra, s cílem 
podpořit dialog o ústavní smlouvě, s cílem zajistit, že ženám budou poskytovány jasné 
informace o tom, jaký vliv by ústavní smlouva měla na každodenní život evropských 
občanů a jaký by pro ně znamenala přínos;

10. připomíná členským státům, že dialog o budování Evropy nezbytně probíhá za dodržování 
rovnosti mezi muži a ženami, jakožto základní hodnoty, neboť tato rovnoprávnost je 
nositelem míru, svobody a společenského pokroku;

11. připomíná, že plnění snu o velké spojené Evropě nelze uskutečňovat pouze na základě 
shodných ekonomických zájmů, ale také na společných hodnotách evropských občanů, 
neboť to jsou ty pravé hodnoty, které Evropě poskytnou její vlastní identitu a které jí 
umožní převzít odpovědnost na světové scéně;

12. trvá na tom, aby každá úvaha o budoucnosti Evropy brala ohled na „jednotu 
v rozmanitosti“ a na rovnost pohlaví a aby byl podporován boj proti všem formám 
diskriminace;



AD\591071CS.doc 5/5 PE 364.822v02-00

CS

POSTUP

Název Období reflexe: struktura, témata a kontext pro hodnocení diskuse o 
Evropské unii

Číslo postupu (2005/2146(INI))
Příslušný výbor AFCO
Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání
FEMM
7.7.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání

Ne

Navrhovatelka
Datum jmenování

Edit Bauer
15.09.2005

Projednání ve výboru 24.11.2005
Datum přijetí 24.11.2005
Výsledek závěrečného hlasování pro:

proti:
zdrželi se:

19
1
2

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole 
Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Eva-
Britt Svensson, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

Katerina Batzeli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, 
Mary Honeyball, Christa Klaß, Zita Pleštinská

Náhradníci  (čl. 178 odst. 2) přítomní při 
závěrečném hlasování

Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott


