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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze deklarację Rady Europejskiej, zgodnie z którą przeprowadzi ona 
„ogólną ocenę narodowych debat oraz ustali dalsze postępowanie” w pierwszej połowie 
roku 2006,

B. mając na uwadze, że ponad połowę osób głosujących w Unii Europejskiej stanowią 
kobiety, przy czym udział ich w życiu politycznym jest niewielki, oraz że ich głos może 
być decydujący,

C. mając na uwadze, że „Plan D” Komisji (dialog, debata, demokracja) ma za zadanie 
zainicjowanie nowej europejskiej debaty obejmującej zarówno instytucje wspólnotowe i 
krajowe, jak i społeczeństwo obywatelskie jako całość, gdzie kobiety stanowią część 
znaczącą,

D. mając na uwadze, że proces ratyfikacyjny oraz debaty w Państwach Członkowskich 
wskazują, iż w szczególności ludzie młodzi zdają się być niezdecydowani i nastawieni 
negatywnie wobec Traktatu Konstytucyjnego,

1. zgadza się z odmową utworzenia wąskich grup z niektórych Państw Członkowskich jako 
konsekwencji lub w ramach rozwiązania kryzysu konstytucyjnego;

2. zobowiązuje się, jako instytucja wybrana w wyborach bezpośrednich i reprezentująca 
obywateli Unii Europejskiej, do ponoszenia znaczącej odpowiedzialności za dialog 
wspólnotowy, tym bardziej, że Rada Europejska nie uznała za stosowne zdefiniowania 
odnośnych metod i celów;

3. zaleca zaangażowanie parlamentów krajowych i regionalnych oraz innych organów 
krajowych, partii politycznych, przedstawicieli wyższych uczelni oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych oraz wszystkich obywateli, szczególnie kobiet i 
ludzi młodych, na etapie refleksji; wyraża również przekonanie, że należy skoncentrować 
się na zachęceniu wszystkich zainteresowanych stron do uczestniczenia w debacie na 
temat przyszłości Europy;

4. wyraża poparcie dla równoważenia reprezentacji płci w procesie decyzyjnym z zakresu 
przyszłości Europy i Traktatu Konstytucyjnego, nie tylko ze względu na propagowanie 
równości płci, lecz także w imię demokracji reprezentacyjnej i bezpośredniej;

5. proponuje, by w celu stymulowania debaty organizowane były serie konferencji pomiędzy 
parlamentarzystami europejskimi i krajowymi (tzw. Fora Parlamentarne); wskazuje 
również na konieczność równej reprezentacji kobiet we wszystkich tego typu Forach 
Parlamentarnych;

6. wzywa Państwa Członkowskie do odegrania decydującej roli w prowadzeniu na poziomie 
krajowym interaktywnej, ustrukturyzowanej i skoordynowanej debaty ogólnoeuropejskiej 
na temat przyszłości Europy i Traktatu Konstytucyjnego, oraz zachęcania ponadto do 
dyskusji na poziomie regionalnym i lokalnym;
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7. jest zdania, że okres refleksji winien zostać wykorzystany, z jednej strony, do zapewnienia 
sprawnego obiegu informacji na rzecz obywateli, obejmującego nie tylko Konstytucję 
jako taką, lecz również obecnie obowiązujące Traktaty, a ze strony drugiej do 
wyjaśnienia, rozszerzenia i zdemokratyzowania konsensusu konstytucyjnego poprzez 
wypracowanie rozwiązań aktualnych problemów związanych między innymi z imigracją, 
demografią i zatrudnieniem, a także do zagwarantowania reprezentatywnej 
charakterystyki opinii obywateli w ramach przeprowadzanych badań opinii publicznej 
(Eurobarometr);

8. zaleca rozszerzenie debaty na wszystkich obywateli wspólnotowych i objęcie nią kwestii 
związanych z przyszłością Europy i pozostających w centrum zainteresowania kampanii 
referendalnych, takich jak cel integracji europejskiej, rola Europy w świecie oraz 
przyszłość europejskiego modelu socjalnego i gospodarczego;

9. zaleca wspieranie kobiecych forów oraz organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia 
dialogu związanego z Traktatem Konstytucyjnym i zapewnienia, aby kobiety otrzymały
jasne informacje o wpływie i wkładzie Traktatu Konstytucyjnego w życie codzienne 
obywateli europejskich;

10. przypomina Państwom Członkowskim, że jakikolwiek dialog w sprawie integracji 
europejskiej winien bezwarunkowo obejmować, jako zasadę podstawową, 
równouprawnienie pomiędzy kobietami i mężczyznami rozumiane jako przyczółek 
pokoju, wolności, sprawiedliwości i postępu społecznego;

11. przypomina, że konkretyzacja marzenia o wspólnej Europie nie powinna opierać się 
jedynie na stosunku użyteczności i wspólnym interesie gospodarczym, lecz także na 
wartościach podzielanych przez ogół obywateli europejskich, jako że to właśnie te 
wspomniane wartości nadadzą Europie tożsamość i pozwolą na podjęcie 
odpowiedzialności w ramach działań na scenie międzynarodowej;

12. nalega, by refleksja nad przyszłością Europy wiązała się z poszanowaniem „jedności w 
różnorodności” i równouprawnienia płci, a także by propagowana była walka ze 
wszelkimi formami dyskryminacji.
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