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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za ustavne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju izjave Evropskega sveta, po kateri bo ta "ocenil vse razprave v državah 
članicah in se dogovoril o nadaljnjem postopku" v prvi polovici leta 2006,

B. ker so ženske več kot polovica volivcev v EU, čeprav se redko vključujejo v politično 
življenje, in ker so njihovi glasovi lahko odločilni,

C. ker je načrt D Komisije, ki označuje dialog, debato in demokracijo, namenjen sprožitvi 
nove evropske debate, v katero ne bodo vključene le evropske in nacionalne institucije, 
temveč tudi celotna civilna družba, ki jo v veliki meri sestavljajo ženske,

D. ker so proces ratifikacije in debate v državah članicah pokazali, da se še posebej mladi 
zdijo bolj neodločeni glede Ustavne pogodbe in negativno nastrojeni do nje,

1. soglaša z zavrnitvijo oblikovanja jedrnih skupin nekaterih držav članic kot posledice ali 
kot rešitve ustavne krize;

2. se zavezuje, kot neposredno izvoljena institucija, ki predstavlja državljane Unije, da bo 
nosila veliko odgovornost za evropski dialog - toliko bolj, ker Evropski svet ni definiral 
niti postopkov zanj niti njegovega cilja;

3. priporoča vključevanje nacionalnih in regionalnih parlamentov ter drugih nacionalnih 
organov, političnih strank, predstavnikov akademskih krogov in civilne družbe, socialnih 
partnerjev in vseh državljanov, zlasti žensk in mladih, v obdobje za razmislek, ter meni, 
da bi se morali osredotočiti na vzpodbujanje vseh k sodelovanju v razpravi o prihodnosti 
Evrope; 

4. podpira bolj uravnoteženo zastopanost spolov pri institucionalnem odločanju o 
prihodnosti Evrope in Ustavni pogodbi, ne le zaradi podpore enakosti spolov, temveč tudi 
v imenu predstavniške in participativne demokracije;

5. predlaga, da se organizira vrsta posvetovanj med evropskimi in nacionalnimi 
parlamentarci z naslovom „Parlamentarni forumi“, da bi spodbudili debato; poudarja, da 
bi morale biti ženske na vseh teh parlamentarnih forumih enakopravno zastopane;

6. poziva države članice, da prevzamejo odločilno vlogo na nacionalni ravni pri vodenju
interaktivne, strukturirane in usklajene vseevropske razprave o prihodnosti Evrope in 
Ustavni pogodbi in da bi spodbudijo razpravo tudi na regionalni in lokalni ravni;

7. meni, da bi morali obdobje za razmislek uporabiti po eni strani, da bi državljanom 
zagotovili izčrpno informiranost, ne le o sami Ustavi, temveč tudi o obstoječih pogodbah, 
in po drugi strani, da bi razjasnili, razširili in demokratizirali soglasje o Ustavi z 
reševanjem obstoječih problemov, kot so priseljevanje, demografija in zaposlovanje, ter 
da bi z raziskavami javnega mnenja (Evrobarometer) izdelali reprezentativen vzorec 
mnenj državljanov;

8. priporoča razširitev razprave, da bo s sodelovanjem vseh evropskih državljanov 
vključevala tudi vprašanja o prihodnosti Evrope in vprašanja, ki so bila v središču 
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referendumskih kampanj, kot so na primer cilj evropske integracije, vloga Evrope v svetu 
ter prihodnost evropskega socialnega in gospodarskega modela;

9. priporoča podporo ženskih NVO in ženskih forumov, da bi okrepili dialog o Ustavni 
pogodbi, v katerem bi ženskam zagotovili jasne informacije o vplivu Ustavne pogodbe na 
vsakdanje življenje evropskih državljanov in na njen prispevek k vsakdanjemu življenju;

10. poziva države članice, da morajo v vsakem dialogu o izgradnji Evrope nujno priznavati 
kot eno od osnovnih vrednot enakost med ženskami in moškimi, ob zavedanju, da je 
enakost med spoloma nosilec miru, svobode, pravice in socialnega napredka;

11. opozarja, da sanj o veliki združeni Evropi ne smemo uresničevati samo na osnovi 
usklajenih gospodarskih teženj in interesov, temveč tudi na osnovi skupnih vrednot vseh 
evropskih državljanov, kajti prav te vrednote dajejo Evropi njeno identiteto in možnost, da 
sprejme svojo odgovornost na svetovnem prizorišču;

12. vztraja, da je treba vsa razmišljanja o prihodnosti Evrope voditi ob upoštevanju „enotnosti 
v raznolikosti“ in enakosti spolov in da je treba podpirati boj proti vsem oblikam 
diskriminacije.
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