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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. som noterer sig erklæringen fra Det Europæiske Råd, ifølge hvilken det vil "foretage en 
samlet evaluering af de nationale debatter og beslutte, hvordan processen skal videreføres" 
i første halvår af 2006,

B. der henviser til, at mere end halvdelen af vælgerne i EU er kvinder, selv om deres 
deltagelse i det politiske liv er lav, og at deres stemmer kan være afgørende,

C. der henviser til, at Kommissionens plan "D", der står for dialog, debat og demokrati, sigter 
mod indledningen af en ny europæisk debat, som ikke blot involverer europæiske og 
nationale institutioner, men hele det civile samfund, hvoraf kvinder udgør en stor del,

D. der henviser til, at ratificeringsprocessen og debatterne i medlemsstaterne har vist, at især 
unge er i tvivl om og negativt stemt over for forfatningstraktaten,

1. er enig i, at dannelsen af kernegrupper af visse medlemsstater som en konsekvens af eller 
løsning på den forfatningsmæssige krise bør afvises;

2. forpligter sig til som direkte valgt repræsentativ institution for Unionens borgere at tage 
ansvar for den europæiske dialog, ikke mindst i lyset af at Det Europæiske Råd har 
forsømt at fastlægge både metoder og mål;

3. anbefaler, at nationale og regionale parlamenter og andre nationale organer, politiske 
partier, repræsentanter for akademiske kredse og civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter 
og alle borgere, navnlig kvinder og unge, inddrages i tænkepausen; mener, at der bør være 
fokus på at anspore alle til at deltage i debatten om Europas fremtid;

4. går ind for større ligevægt mellem kønnene i den institutionelle beslutningsproces 
vedrørende Europas fremtid og forfatningstraktaten, ikke kun for at fremme ligestilling, 
men også for at styrke det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet;

5. foreslår, at der for at stimulere debatten organiseres en række konferencer – med titlen 
"parlamentariske fora" – mellem parlamentsmedlemmer fra Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter; påpeger, at kvinder bør være ligeligt repræsenteret i alle disse 
parlamentariske fora;

6. opfordrer medlemsstaterne til at spille en afgørende rolle i en debat på europæisk plan om 
Europas og forfatningstraktatens fremtid og samtidig anspore til en debat på regionalt og 
lokalt plan;

7. mener, at tænkepausen bør benyttes til dels at sikre, at borgerne informeres fuldt ud, ikke 
blot om forfatningen, men også om de nuværende traktater, dels at klarlægge, udvide og 
demokratisere den generelle konsensus omkring forfatningen ved at finde løsninger på de 
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aktuelle problemer, såsom indvandring, den demografiske udvikling og beskæftigelsen, og 
endelig til via meningsmålinger (Eurobarometer) at tegne en repræsentativ profil af 
borgernes meninger;

8. anbefaler, at alle europæiske borgere inddrages i debatten, og at denne udvides til at 
omfatte spørgsmål om Europas fremtid og de emner, der var centrale for kampagnerne op 
til folkeafstemningerne, såsom målet om europæisk integration, Europas rolle i verden og 
fremtiden for den europæiske sociale og økonomiske model;

9. anbefaler, at kvinde-ngo'er og kvindeforummer støttes for at styrke dialogen om 
forfatningstraktaten for at sikre, at kvinder modtager klar information om 
forfatningstraktatens indvirkning på og bidrag til de europæiske borgeres dagligdag; 

10. minder medlemsstaterne om, at enhver dialog om den europæiske integration forudsætter 
anerkendelse af ligestilling mellem mænd og kvinder som en grundlæggende værdi og 
som et instrument for fred, frihed, retfærdighed og sociale fremskridt;

11. minder om, at virkeliggørelsen af drømmen om et forenet Europa ikke udelukkende skal 
tage udgangspunkt i praktiske behov og sammenfaldende økonomiske interesser, men 
eksempelvis også i de værdier, som de europæiske borgere deler, da det er disse sande 
værdier, der giver Europa sin identitet og mulighed for at løfte sit ansvar på den 
internationale scene;

12. insisterer på, at der i enhver overvejelse om Europas fremtid skal tages hensyn til idéen 
om at være "forenet i mangfoldighed" og til kønnenes ligestilling, og at bekæmpelsen af 
enhver form for forskelsbehandling skal fastholdes.
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