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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. nota nemend van de verklaring van de Europese Raad dat hij in de eerste helft van 2006 zal 
overgaan tot "een algemene beoordeling van de nationale debatten en tot overeenstemming
over een verdere aanpak" zal komen,

B. overwegende dat meer dan de helft van de kiezers in de EU vrouwen zijn, hoewel zij weinig 
aan het politieke leven deelnemen, en dat hun stemmen de doorslag kunnen geven,

C. overwegende dat plan "D" van de Commissie, dat staat voor dialoog, debat en democratie, 
zich richt op de lancering van een nieuw Europees debat waarbij niet alleen Europese 
nationale instellingen worden betrokken, maar ook de maatschappij als geheel, waarvan 
vrouwen een voornaam deel uitmaken,

D. overwegende dat het ratificeringsproces en de debatten in de lidstaten hebben aangetoond dat 
in het bijzonder jongeren besluitelozer en negatiever tegenover het Grondwettelijk Verdrag 
blijken te staan,

1. is het ermee eens dat de instelling van kerngroepen van bepaalde lidstaten als gevolg van of 
ter oplossing van de crisis over de Grondwet wordt verworpen;

2. verplicht zich, als de rechtstreeks gekozen instelling die de burgers van de Unie 
vertegenwoordigt, ertoe een grote verantwoordelijkheid voor de Europese dialoog op zich te 
nemen - te meer daar de Europese Raad achterwege heeft gelaten de methoden of 
doelstellingen te omschrijven;

3. beveelt aan de regionale en nationale parlementen en andere nationale organen, politieke 
partijen, vertegenwoordigers van de academische wereld en maatschappelijke groeperingen, 
sociale partners en alle burgers, onder wie vooral vrouwen en jongeren, in de denkpauze bij 
de zaken te betrekken en is van oordeel dat de aandacht er vooral op moet worden gericht 
allen aan te moedigen deel te nemen aan het debat over de toekomst van Europa;

4. is voorstander van een duidelijker genderevenwicht bij de institutionele besluitvorming over 
de toekomst van Europa en het Grondwettelijk Verdrag, niet alleen ter bevordering van 
gendergelijkheid, maar ook in de naam van een representatieve en participerende democratie;

5. stelt voor een serie conferenties tussen Europese en nationale parlementsleden met als titel 
"Parlementaire fora" te organiseren ten einde het debat te stimuleren; wijst erop dat vrouwen 
in alle dergelijke parlementaire fora gelijkelijk vertegenwoordigd dienen te zijn;

6. roept de lidstaten ertoe op om op nationaal niveau een beslissende rol te spelen in een geheel 
Europa omvattend interactief, gestructureerd en gecoördineerd debat over de toekomst van 
Europa en het Grondwettelijk Verdrag en om ook de discussie op lokaal en regionaal niveau 
aan te moedigen;

7. is van oordeel dat de denkpauze enerzijds moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de 
burgers vollediger worden geïnformeerd, niet alleen over de Grondwet zelf, maar ook over 
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de bestaande Verdragen, en anderzijds ter verduidelijking, verbreding en democratisering van 
de consensus rondom de Grondwet door het vinden van oplossingen voor bestaande 
problemen als immigratie, demografie en werkgelegenheid en om een representatief profiel 
te krijgen van de denkbeelden van burgers door middel van onderzoeken van de publieke 
opinie (Eurobarometer);

8. beveelt aan het debat te verbreden en met deelneming van alle Europese burgers ook in te 
gaan op punten die te maken hebben met de toekomst van Europa en zaken die kernpunten 
vormden van de referendacampagnes, zoals het doel van de Europese integratie, de rol van 
Europa in de wereld en de toekomst van het Europese sociale en economische model;

9. beveelt het aan steun te verlenen aan vrouwen-NGO's en vrouwenfora om de dialoog over 
het Grondwettelijk Verdrag te bevorderen en ervoor te zorgen dat vrouwen duidelijk worden 
geïnformeerd over de gevolgen van het Grondwettelijk Verdrag voor en de bijdrage van dit 
Verdrag aan het dagelijks leven van de Europese burger;

10. herinnert de lidstaten eraan dat iedere dialoog over het Europese eenwordingsproces 
noodzakelijkerwijs gebaseerd dient te zijn op de erkenning als fundamentele waarde van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, in het besef dat deze gelijkheid de brenger is van vrede, 
vrijheid, rechtvaardigheid en sociale vooruitgang;

11. herinnert eraan dat de verwezenlijking van de droom van een groot verenigd Europa niet 
alleen gebaseerd mag zijn op en convergerende economische aspiraties en belangen, maar 
ook op waarden die gedeeld worden door alle Europese burgers, omdat Europa immers zijn 
identiteit aan deze echte waarden kan ontlenen en zo in staat zal zijn zich van zijn 
verantwoordelijkheden op het wereldtoneel te kwijten;

12. onderstreept dat bij iedere vorm van nadenken over de toekomst van Europa de eerbiediging 
van de uitgangspunten "Eenheid in verscheidenheid" en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen voorop moet staan en dat hierop  ook de bestrijding van alle vormen van 
discriminatie moet worden gebaseerd.
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