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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. επισημαίνοντας τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα 
κάνει μία "συνολική αξιολόγηση των εθνικών συζητήσεων" και θα αποφασίσει "για τη 
συνέχιση της διαδικασίας" κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους στην ΕΕ είναι 
γυναίκες, αν και η συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή είναι περιορισμένη, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψήφοι τους μπορούν να είναι αποφασιστικές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο «D» της Επιτροπής, που αντιστοιχεί στις έννοιες 
Διάλογος, Συζήτηση και Δημοκρατία, αποσκοπεί στην δρομολόγηση νέας συζήτησης, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία θα συμμετέχουν όχι μόνον τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά 
θεσμικά όργανα, αλλά και η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της, σημαντικό τμήμα 
της οποίας είναι οι γυναίκες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης και οι συζητήσεις στα κράτη μέλη 
κατέδειξαν ότι ιδίως οι νέοι εμφανίζονται περισσότερο αναποφάσιστοι και αρνητικοί 
έναντι της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος,

1. συμφωνεί με την απόρριψη ιδρύσεως μεμονωμένων ομάδων-πυρήνων ορισμένων κρατών 
μελών, ως συνέπεια ή ως λύση της συνταγματικής κρίσης·

2. δεσμεύεται, ως το άμεσα εκλεγόμενο αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο των πολιτών 
της Ένωσης, να φέρει μεγάλη ευθύνη για τον ευρωπαϊκό διάλογο, πολλώ μάλλον που το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν φρόντισε να ορίσει ούτε μεθόδους ούτε στόχους·

3. συνιστά τη συμμετοχή στη φάση προβληματισμού εθνικών και περιφερειακών 
κοινοβουλίων και άλλων εθνικών φορέων, πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπων της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων 
και του συνόλου των πολιτών, ιδίως των γυναικών και των νέων, και θεωρεί ότι πρέπει 
να υπάρξει μία εστίαση στην ενθάρρυνση όλων αυτών των παραγόντων να συμμετέχουν 
στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης·

4. τάσσεται υπέρ μιας πιο ισότιμης αντιπροσώπευσης των φύλων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης και τη 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος, όχι μόνον για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων αλλά επίσης και στο όνομα της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής 
δημοκρατίας·

5. προτείνει, προκειμένου να τονωθεί ο διάλογος, να διοργανωθεί σειρά διαλέξεων μεταξύ 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων με τίτλο 
«Κοινοβουλευτικά φόρα»· επισημαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε 
ισότιμη βάση σε όλα αυτά τα κοινοβουλευτικά φόρα·
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6. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή σε εθνικό 
επίπεδο μίας πανευρωπαϊκής διαδραστικής, διαρθρωμένης και συντονισμένης συζήτησης 
με θέμα το μέλλον της Ευρώπης και τη Συνταγματική Συνθήκη και να ενθαρρύνουν
επίσης τη διεξαγωγή συζήτησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. είναι της άποψης ότι η φάση του προβληματισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αφενός 
για να διασφαλισθεί η πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, όχι μόνο για το ίδιο το 
Σύνταγμα, αλλά και για τις υφιστάμενες Συνθήκες, και αφετέρου για να διασαφηνισθεί, 
διευρυνθεί και εκδημοκρατισθεί η συναίνεση γύρω από το Σύνταγμα μέσω της 
εξεύρεσης λύσεων στα υπάρχοντα προβλήματα, όπως είναι  η μετανάστευση, η 
δημογραφία και η απασχόληση, καθώς επίσης για να καταγραφεί μία αντιπροσωπευτική
εικόνα των απόψεων των πολιτών μέσω σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης 
(Ευρωβαρόμετρο)·

8. συνιστά την διεύρυνση της συζήτησης για να συμπεριληφθούν θέματα, με τη συμμετοχή 
όλων των ευρωπαίων πολιτών, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και ζητήματα που 
ήταν στο επίκεντρο των εκστρατειών για τα δημοψηφίσματα, όπως ο σκοπός της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο και το μέλλον του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου·

9. συνιστά να υποστηριχθούν οι ΜΚΟ γυναικών και τα παραδοσιακά φόρουμ γυναικών, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος για τη Συνταγματική Συνθήκη με σκοπό να 
εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις 
της Συνταγματικής Συνθήκης και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει στην καθημερινή 
ζωή των ευρωπαίων πολιτών·

10. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οιοσδήποτε διάλογος για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση 
διέρχεται αναγκαστικά από την αναγνώριση, ως θεμελιώδους αξίας, της ισότητας 
γυναικών και ανδρών, γνωρίζοντας ότι αυτή η ισότητα αποτελεί φορέα ειρήνης, 
ελευθερίας, δικαιοσύνης και κοινωνικής προόδου·

11. υπενθυμίζει ότι το όνειρο μιας μεγάλης, ενωμένης Ευρώπης δεν πρέπει να 
συγκεκριμενοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον με βάση τις σκοπιμότητες και τα 
συγκλίνοντα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και με βάση τις κοινές αξίες από το σύνολο 
των ευρωπαίων πολιτών, διότι οι αληθινές αυτές αξίες θα προσδώσουν στην Ευρώπη τη 
δική της ταυτότητα και θα της επιτρέψουν να αναλάβει τις ευθύνες της στην παγκόσμια 
σκηνή·

12. επιμένει οιοσδήποτε προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης να αναπτυχθεί σε 
πλαίσιο σεβασμού «της ενότητας μέσα στη διαφορά» και της ισότητας των φύλων, 
καθώς επίσης να προωθηθεί η καταπολέμηση οιασδήποτε μορφής διακρίσεων.
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