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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. berúc do úvahy vyhlásenie Európskej rady, na základe ktorého celkovo zhodnotí 
rokovania na národnej úrovni a odsúhlasí ďalší postup v prvej polovici roku 2006,

B. keďže ženy tvoria viac ako polovicu voličov v EÚ, hoci sa len málo zúčastňujú na 
politickom živote a ich hlasy môžu byť rozhodujúce,

C. keďže cieľom plánu „D“ Komisie, ktorý znamená dialóg, diskusiu a demokraciu je 
rozvinutie novej diskusie v Európe, do ktorej sa zapojili nielen európske, ale aj národné 
inštitúcie, celá občianska spoločnosť a predovšetkým ženy,

D. keďže proces ratifikácie a diskusie v členských štátoch ukázali, že najmä postoj mladých 
ľudí k ústavnej zmluve sa zdá byť viac nerozhodným a negatívnym,

1. súhlasí so zamietnutím vytvorenia hlavných skupín určitých členských štátov v dôsledku 
ústavnej krízy alebo ako jej riešenie;

2. ako priamo volená inštitúcia, zastupujúca občanov Únie sa zaväzuje k tomu, že ponesie 
obrovskú zodpovednosť za európsky dialóg, a to aj z dôvodu, že Európska rada 
nevenovala pozornosť určeniu  metódy ani cieľov;

3. odporúča, aby sa do obdobia úvah zapojili národné a regionálne parlamenty a ďalšie 
národné orgány, politické strany, zástupcovia akademickej obce a občianskej spoločnosti, 
sociálni partneri a všetci občania, najmä však ženy a mladí ľudia a zastáva názor, že by sa 
mal dôraz klásť na povzbudenie všetkých zúčastnených strán, aby sa zapojili do diskusie o 
budúcnosti Európy;

4. podporuje rovnocennejšie zastúpenie mužov a žien v rozhodovacom procese inštitúcií o 
budúcnosti Európy a o ústavnej zmluve, a to nielen kvôli podpore rovnosti pohlaví, ale aj 
v mene reprezentatívnej a participatívnej demokracie;

5. navrhuje usporiadať sériu stretnutí poslancov Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov pod názvom parlamentné fóra, cieľom ktorých by bolo podnietenie diskusie a 
poukazuje na to, že zastúpenie žien vo všetkých týchto fórach by malo byť rovnocenné;

6. vyzýva členské štáty, aby sa na vnútroštátnej úrovni ujali rozhodujúcej úlohy pri vedení 
celoeurópskej interaktívnej, štruktúrovanej a koordinovanej diskusie o budúcnosti Európy 
a Zmluve o Ústave pre Európu a podnietili diskusiu na regionálnej a miestnej úrovni; 

7. domnieva sa, že obdobie úvah by malo byť využité na jednej strane na zabezpečenie 
dôkladnejšej informovanosti občanov, a to nielen o samotnej Ústave, ale aj o existujúcich 
Zmluvách a na druhej strane na vyjasnenie, rozšírenie a zdemokratizovanie súladu v 
súvislosti s Ústavou, a to hľadaním riešení na existujúce problémy, akými sú imigrácia, 
demografická situácia, zamestnanosť a na poskytnutie reprezentatívneho prierezu názorov 
občanov prostredníctvom prieskumov verejnej mienky (Eurobarometer);

8. odporúča, aby sa diskusia rozšírila o otázky týkajúce sa budúcnosti Európy a o otázky, 
ktoré sa stali jadrom kampaní pri referendách ako je cieľ európskej integrácie, úloha 
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Európy vo svete a budúcnosť európskeho sociálneho a hospodárskeho modelu a aby sa do 
tejto diskusie zapojili všetci občania Európy;

9. odporúča, aby boli podporované ženské mimovládne organizácie s cieľom podporiť dialóg 
o ústavnej zmluve a zabezpečiť tak, aby sa ženám poskytovali jasné informácie o tom, aký 
vplyv by mala ústavná zmluva na bežný život občanov Európy; 

10. upozorňuje členské štáty, že dialóg o budovaní Európy sprevádza dodržiavanie rovnosti 
medzi ženami a mužmi ako základnej hodnoty a že táto rovnosť je nositeľom mieru, 
slobody a spravodlivosti spoločenského pokroku;

11. pripomína, že zhmotnenie sna o veľkej zjednotenej Európe sa nesmie uskutočniť len na 
základe ekonomických výhod a záujmov, ale takisto na základe spoločných hodnôt 
všetkých európskych občanov, lebo práve tieto hodnoty dajú Európe jej pravú identitu a 
umožnia jej prijať zodpovednosť na svetovej scéne;

12. dôrazne žiada, aby boli všetky úvahy o budúcnosti Európy vyslovené so zreteľom na  
„jednotu v rôznorodosti“ a rovnosť pohlaví a aby bol vyzdvihnutý boj proti všetkým 
formám diskriminácie.



AD\591071SK.doc 5/5 PE 364.822v02-00

SK

POSTUP

Názov Obdobie úvah: štruktúra, témy a kontext pre hodnotenie rozpravy o 
Európskej únii

Referenčné čísla (2005/2146(INI))
Gestorský výbor AFCO
Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia v pléne
FEMM
7.7.2005

Rozšírená spolupráca No
Navrhovateľka

dátum menovania
Edit Bauer
15.09.2005

Prerokovanie vo výbore 24.11.2005
Dátum prijatia 24.11.2005
Výsledok záverečného hlasovania +:

-:
0:

19
1
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Edit Bauer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole 
Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Eva-
Britt Svensson, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Katerina Batzeli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, 
Mary Honeyball, Christa Klaß, Zita Pleštinská

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott


