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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pareiškimą dėl jos ketinimo pirmojoje 2006
m. pusėje „atlikti bendrą valstybių narių debatų vertinimą ir susitarti dėl tolesnių 
veiksmų“,

B. kadangi daugiau kaip pusė ES rinkėjų yra moterys, nors jos ir mažai dalyvauja 
politiniame gyvenime, ir kadangi jų balsas gali būti lemiamas, 

C. kadangi Komisijos plano „D“ (dialogas, debatai ir demokratija) tikslas − pradėti naujus 
debatus dėl Europos ateities, į kuriuos būtų įtrauktos ne tik Europos ir valstybių narių 
institucijos, bet ir visa pilietinė visuomenė, kurios didžiąją dalį sudaro moterys,

D. kadangi ratifikavimo procesas ir debatai valstybėse narėse parodė, kad labiausiai 
neapsisprendęs arba neigiamai nusiteikęs Sutarties dėl Konstitucijos atžvilgiu yra 
jaunimas, 

1. pritaria nuostatai, kad nereikia kurti atskirų atitinkamų valstybių narių grupių reaguojant į 
konstitucinę krizę arba ieškant šios krizės sprendimo; 

2. įsipareigoja, kaip tiesiogiai išrinkta ir Sąjungos piliečiams atstovaujanti institucija,
prisiimti didelę atsakomybę už Europos dialogą, juo labiau, kad Komisija nepasirūpino 
apibrėžti nei jo metodų, nei tikslo;

3. rekomenduoja įtraukti į svarstymų procesą valstybių narių parlamentus ir kitas valstybių 
narių institucijas, politines partijas, akademinės ir pilietinės visuomenės atstovus, 
socialinius partnerius ir visus piliečius, ypač moteris ir jaunimą, ir mano, kad reikia 
skatinti visus dalyvauti debatuose dėl Europos ateities;

4. remia geresnės lyčių pusiausvyros siekį institucijoms priimant sprendimus dėl Europos ir 
Sutarties dėl Konstitucijos ateities ne tik tam, kad būtų skatinama lyčių lygybė, bet ir
atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos tikslais;

5. siūlo, kad siekiant skatinti debatus būtų rengiamos Europos Parlamento ir valstybių narių 
parlamentų konferencijos, vadinamos parlamentiniais forumais; pažymi, kad šiose 
konferencijose moterims turi būti atstovaujama lygiomis teisėmis;

6. ragina valstybes nares imtis sprendžiamojo vaidmens nacionaliniu lygmeniu rengiant 
visos Europos aktyvius, organizuotus ir koordinuotus debatus dėl Europos ir Sutarties dėl 
Konstitucijos ateities, taip pat skatinti debatus regionų ir vietos lygmeniu,

7. laikosi nuomonės, kad svarstymų laikotarpį visų pirma reikėtų išnaudoti siekiui, kad 
piliečiai būtų gerai informuoti ne tik apie Konstituciją, bet ir apie galiojančias sutartis, 
užtikrinti, taip pat aiškinti, plėsti ir demokratizuoti susitarimą dėl Konstitucijos ieškant 
aktualių problemų, pvz., imigracijos, demografijos ir užimtumo, sprendimo, ir sudaryti 
atstovaujamąją piliečių nuomonių apžvalgą rengiant viešosios nuomonės apklausas 
(Eurobarometras);  

8. rekomenduoja plėtoti debatus, įtraukti į juos visus Europos piliečius ir aptarti klausimus 
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dėl Europos ateities bei pagrindines referendumų kampanijų metų svarstytas problemas, 
pvz., Europos integracijos tikslas, Europos vaidmuo pasaulyje ir Europos socialinio ir 
ekonominio modelio ateitis;

9. rekomenduoja remti nevyriausybines moterų organizacijas ir moterų forumus siekiant 
skatinti debatus dėl Sutarties dėl Konstitucijos ir užtikrinti, kad moterys gaus išsamią
informaciją apie būsimą Sutarties dėl Konstitucijos poveikį ir apie tai, kokią įtaką ji turės
kasdieniam Europos piliečių gyvenimui;

10. primena valstybėms narėms, kad bet koks dialogas dėl Europos kūrimo būtinai turi vykti 
pripažįstant pagrindinę vertybę – moterų ir vyrų lygybę – ir suvokiant, kad tokia lygybė 
yra esminė taikos, laisvės, teisingumo ir socialinės pažangos sąlyga;  

11. primena, kad svajonė apie didelę suvienytą Europą turi būti įgyvendinta suvienijant ne tik 
ekonominius siekius ir interesus, bet ir visas Europos piliečių vertybes, nes būtent šios 
tikrosios vertybės suteiks Europai tapatumą ir leis prisiimti atsakomybę pasaulio mastu;

12. primygtinai prašo, kad visi svarstymai apie Europos ateitį vyktų vadovaujantis šūkiu 
„suvienijusi įvairovę“ ir laikantis lyčių lygybės principo, taip pat turi būti skatinama 
kovoti su visomis diskriminacijos formomis.
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