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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. ņemot vērā Eiropadomes deklarāciju, saskaņā ar kuru 2006. gada pirmajā pusē tā „veiks 
dalībvalstu līmeņa debašu vispārēju novērtējumu un nolems, kā rīkoties tālāk”,

B. tā kā vairāk nekā puse ES vēlētāju ir sievietes, lai gan viņas maz piedalās politiskajā 
dzīvē, un tā kā viņu balsis var būt izšķirīgas,

C. tā kā Komisijas „D” plāns, kas atbalsta dialogu, diskusijas un demokrātiju, paredz sākt 
jaunas Eiropas mēroga diskusijas, kurās tiktu iesaistītas ne tikai Eiropas Savienības un 
dalībvalstu iestādes, bet arī pilsoniskā sabiedrība kopumā, kuras būtiska daļa ir sievietes,

D. tā kā ratifikācijas process un diskusijas dalībvalstīs liecina, ka it īpaši jauniešiem nav sava 
viedokļa par Konstitucionālo līgumu un viņu attieksme pret to ir negatīva,

1. piekrīt tam, ka tika noraidīta tādu atsevišķu dalībvalstu apvienošanās konstitucionālās 
krīzes rezultātā, vai arī lai atrisinātu šāda veida krīzi;

2. kā tieši ievēlēta Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvniecības iestāde apņemas ļoti atbildīgi 
veicināt Eiropas dialogu — jo vairāk tāpēc, ka Eiropadome nav definējusi tā īstenošanas 
metodes vai mērķi;

3. iesaka pārdomu laika norisēs iesaistīt dalībvalstu un reģionālos parlamentus, kā arī citas 
valsts iestādes, politiskās partijas, akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, sociālos pārstāvjus un visus pilsoņus, it īpaši sievietes un jauniešus, un 
uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai mudinātu visus piedalīties debatēs par 
Eiropas nākotni;

4. atbalsta lielāku dzimumu līdzsvaru, iestādēs pieņemot lēmumus par Eiropas nākotni un 
Konstitucionālo līgumu, lai veicinātu ne tikai dzimumu līdztiesību, bet arī pārstāvniecības 
un līdzdalības demokrātiju;

5. ierosina organizēt vairākas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu pārstāvju 
konferences, tā sauktos parlamentāriešu forumus, lai sekmētu diskusijas; norāda, ka visos 
šādos parlamentāriešu forumos sievietēm jābūt vienlīdzīgi pārstāvētām;

6. aicina dalībvalstis uzņemties galveno lomu, vadot dalībvalstu līmenī mijiedarbīgas, 
pārdomāti organizētas un saskaņotas Eiropas mēroga debates par Eiropas nākotni un 
Konstitucionālo līgumu, kā arī veicināt reģionālā un vietējā līmeņa diskusijas;

7. uzskata, ka pārdomu laiks ir jāizmanto, lai, no vienas puses, nodrošinātu pilsoņu pilnīgu 
informētību ne tikai par Konstitūciju, bet arī par spēkā esošajiem Līgumiem un, no otras 
puses, lai precizētu, paplašinātu un demokrātiskāk veidotu vienprātību attiecībā uz 
Konstitūciju, rodot risinājumus pašreizējiem sarežģītajiem jautājumiem, piemēram, 
imigrācijai, demogrāfiskajām problēmām un nodarbinātībai, kā arī lai, izmantojot 
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sabiedrības uzskatu aptaujas (Eirobarometrs), iegūtu raksturojošu pārskatu par pilsoņu 
viedokļiem;

8. iesaka paplašināt debates, kurās piedalītos visi Eiropas pilsoņi, iekļaujot jautājumus par 
Eiropas nākotni un problēmas, kas bija pamatā referendumu kampaņām, piemēram, 
Eiropas integrācijas mērķis, Eiropas loma pasaulē un Eiropas sociālā un ekonomikas 
modeļa nākotne;

9. iesaka atbalstīt sieviešu NVO un forumus, kas pastiprinātu dialogu par Konstitucionālo 
līgumu, lai nodrošinātu, ka sievietes saņem skaidru informāciju par to, kā 
Konstitucionālais līgums ietekmēs Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi, kā arī par to, kāds būs 
tā ieguldījums tajās; 

10. atgādina dalībvalstīm, ka jebkuram dialogam par Eiropas veidošanu jānotiek, sieviešu un 
vīriešu līdztiesību atzīstot par pamatvērtību, jo šī līdztiesība liecina par mieru, brīvību, 
taisnīgumu un sociālo progresu.

11. atgādina, ka sapni par lielu, vienotu Eiropu nevar īstenot, pamatojoties tikai uz 
vispārpieņemtām normām un vienotām ekonomiskām interesēm, bet tas jādara, balstoties 
arī uz visiem Eiropas pilsoņiem kopīgām vērtībām, jo tās ir patiesās vērtības, kas veido 
Eiropai raksturīgo identitāti un ļauj uzņemties pasaules mēroga pienākumus;

12. uzstāj, ka jebkurai viedokļu apmaiņai par Eiropas nākotni jānotiek, ņemot vērā „vienotību 
dažādībā” un dzimumu līdztiesību, kā arī aicinot cīnīties pret jebkāda veida 
diskrimināciju.
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