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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. figyelembe véve az Európai Tanács nyilatkozatát, amely szerint „2006 első félévére 
találkozót hívunk össze a nemzeti viták összesített értékelése és a folyamat továbbvitele 
érdekében”,

B. mivel az Unió szavazásra jogosult polgárainak több mint fele nő, és mivel szavazatuk 
döntő lehet, annak ellenére, hogy a politikai életben kevéssé vesznek részt,

C. mivel a Bizottság "D" terve (D mint „dialogue”, azaz párbeszéd; „debate”, azaz vita és 
„democracy”, azaz demokrácia) olyan új európai vita indítására törekszik, amelyben részt 
vehetnének nemcsak az európai és nemzeti intézmények, de a nagyobb részben nőkből 
álló civil társadalom egésze is,

D. mivel a ratifikálás folyamata és a tagállamokban tartott viták során kiderült, hogy 
különösen a fiataloknak van kevésbé határozott, illetve negatív véleménye az 
Alkotmányszerződésről,

1. egyetért annak elutasításával, hogy bizonyos tagállamok az alkotmányos válság 
következtében, vagy arra megoldást keresve szűkebb csoportokba tömörüljenek;

2. elkötelezi magát, hogy az uniós polgárokat közvetlen választások alapján képviselő 
intézményként nagy felelősséget vállal az európai dialógusért, annál is inkább, mivel az 
Európai Tanács elhanyagolta mind a módszerek, mind pedig a célok meghatározását;

3. a regionális és nemzeti parlamentek, illetve más nemzeti szervek, a politikai pártok, a 
tudományos élet és a civil társadalom képviselői, valamint a szociális partnerek és minden 
polgár – különösen a nők és fiatalok – a gondolkodás szakaszába való bevonásának 
szükségességét hangsúlyozza, és úgy véli, hogy figyelmet kellene fordítani valamennyi fél 
arra való bátorítására, hogy vegyenek részt az Európa jövőjéről szóló vitában;

4. a nemek kiegyensúlyozottabb arányát támogatja az Európa jövőjével és az 
Alkotmányszerződéssel kapcsolatos intézményi döntéshozatalban való részvételnél, 
nemcsak a nemek esélyegyenlőségének előmozdításáért, de a képviseleti és részvételi 
demokrácia nevében is;

5. javasolja, hogy a vita ösztönzése érdekében "Parlamenti Fórumok" címmel rendezzenek 
konferenciasorozatot európai és nemzeti parlamenti képviselők részvételével; rámutat 
arra, hogy a nőket egyenlő képviselet illeti meg valamennyi ilyen parlamenti fórumon;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy nemzeti szinten vállaljanak döntő szerepet egy, az Európa 
jövőjéről és az Alkotmányszerződésről szóló, interaktív, strukturált és koordinált 
összeurópai vita lebonyolításában, és bátorítsák a regionális és helyi szintű vitát is;

7. azt a nézetet vallja, hogy a gondolkodás időszakában egyrészt biztosítani kellene, hogy a 
polgárok ne csak magáról az Alkotmányról, hanem az eddigi szerződésekről is teljes
tájékoztatást kapjanak, másrészt világossá, demokratikussá kell tenni, és ki kell terjeszteni 
az Alkotmány körüli konszenzust a fennálló problémák, mint például a bevándorlás, 
demográfia, foglalkoztatás megoldásának megtalálása útján, továbbá reprezentatív képet 
kell adni a polgárok véleményéről közvélemény-kutatások (Eurobarometer) révén;
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8. javasolja a valamennyi európai polgár részvételével zajló vita kiterjesztését az olyan 
kérdésekre is, mint Európa jövője és a népszavazásokat megelőző kampányok központi 
kérdései, mint például az európai integráció célja, Európa szerepe a világban és az európai 
gazdasági és társadalmi modell jövője;

9. javasolja a nők civil szervezeteinek és fórumainak támogatását az Alkotmányszerződésről 
szóló párbeszéd élénkítése érdekében és annak biztosítására törekedve, hogy a nők világos 
tájékoztatást kapjanak arról, hogy az Alkotmányszerződés várhatóan milyen hatást
gyakorol az európai polgárok mindennapjaira, és miként járul hozzá ahhoz;

10. emlékezteti a tagállamokat, hogy az európai építményről szóló valamennyi vita 
szükségszerűen a férfiak és nők egyenlőségének mint alapvető értéknek az elismerésével 
jár, annak felismerése mellett, hogy ez az egyenlőség a béke, szabadság, igazság és 
társadalmi fejlődés záloga;

11. emlékeztet arra, hogy a nagy, egyesült Európa álmát nem pusztán konvergens gazdasági 
törekvések és érdekek alapján kell megvalósítani, hanem a valamennyi európai polgár 
által közösen vallott értékek alapján is, mert ezek az igazi értékek jelentik Európa 
önazonosságát, és teszik lehetővé, hogy kontinensünk a nemzetközi színtéren is ellássa 
feladatát;

12. hangsúlyozza, hogy minden Európa jövőjéről szóló elmélkedésnek az „egység a 
sokféleségben” és a nemek egyenlősége jegyében kell zajlania, illetve arra, hogy 
bátorítani kell a harcot a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen.
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