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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Europeiska rådets har i ett uttalande meddelat att det under det första halvåret 2006 
kommer att göra en samlad bedömning av de nationella debatterna och enas om hur man 
skall gå vidare.

B. Över hälften av alla röstberättigade i EU är kvinnor, och även om de i inte deltar i det 
politiska livet i någon större utsträckning kan deras röster ha avgörande betydelse.

C. Avsikten med kommissionens plan D, som står för dialog, debatt och demokrati, är att få 
till stånd en ny europeisk debatt som inte bara inbegriper europeiska och nationella 
institutioner utan också hela det civila samhället som till största delen består av kvinnor.

D. Ratificeringsprocessen och debatterna i medlemsstaterna har visat att framför allt unga 
människor verkar ställa sig mer tveksamma och negativa till det konstitutionella 
fördraget.

1. Europaparlamentet håller med om att kärngrupper bestående av vissa medlemsstater inte 
bör bildas till följd av eller som en lösning på den konstitutionella krisen.

2. Europaparlamentet förbinder sig, i egenskap av direktvald representativ institution för de 
europeiska medborgarna, att ta ett stort ansvar för den europeiska dialogen – i synnerhet 
som rådet varken har fastställt några metoder eller mål.

3. Europaparlamentet rekommenderar att nationella och regionala parlament och andra 
nationella organ, politiska partier, företrädare för den akademiska världen och det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter och alla medborgare, särskilt kvinnor och unga, görs 
delaktiga i perioden av eftertanke och anser att man bör fokusera på att uppmuntra alla 
dessa aktörer att delta i debatten om det framtida Europa.

4. Europaparlamentet stöder principen om en jämnare könsfördelning i den institutionella 
beslutsprocessen rörande det framtida Europa och det konstitutionella fördraget, inte bara 
för jämställdhetens skull, utan också med tanke på den representativa demokratin och 
deltagandedemokratin.

5. Europaparlamentet föreslår att ett antal konferenser mellan europeiska och nationella 
parlamentariker – under benämningen ”parlamentariska forum” – skall anordnas för att 
stimulera debatten. Parlamentet påpekar att det skall finnas en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män vid alla sådana parlamentariska forum.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inta en central roll när det gäller att på 
nationell nivå föra en Europaomfattande, interaktiv, strukturerad och samordnad debatt 
om Europas framtid och det konstitutionella fördraget och att även uppmuntra diskussion 
på regional och lokal nivå.
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7. Europaparlamentet anser att perioden av eftertanke bör användas dels till att se till att 
medborgarna blir bättre informerade, inte bara om konstitutionen utan också om de 
nuvarande fördragen, dels till att tydliggöra, utvidga och demokratisera samförståndet
kring konstitutionen genom att finna lösningar på aktuella problem, som invandring, 
demografisk utveckling och sysselsättning, och till att ge en representativ bild av 
medborgarnas åsikter genom allmänna opinionsmätningar (Eurobarometer).

8. Europaparlamentet rekommenderar att debatten, där alla europeiska medborgare bör 
delta, utvidgas till att också omfatta frågor om det framtida Europa och frågor som stod i 
centrum för folkomröstningskampanjerna, till exempel målet med den europeiska 
integrationen, Europas roll i världen och Europas framtida sociala och ekonomiska 
modell.

9. Europaparlamentet rekommenderar stöd till icke-statliga kvinnoorganisationer och 
kvinnliga forum i syfte att främja dialogen om det konstitutionella fördraget och se till att 
kvinnor får klar och tydlig information om de effekter och den betydelse det
konstitutionella fördraget kommer att få för de europeiska medborgarnas dagliga liv.

10. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att all dialog om den europeiska 
integrationen förutsätter att jämställdheten mellan kvinnor och män erkänns som en 
grundläggande värdering och som ett instrument för fred, frihet, rättvisa och social 
utveckling.

11. Europaparlamentet påminner om att ett förverkligande av drömmen om ett enat Europa 
inte endast bör ta sin utgångspunkt i sammanfallande ekonomiska behov och intressen, 
utan även i de värderingar som alla europeiska medborgare delar, eftersom det är dessa 
konkreta värderingar som kommer att ge Europa en egen identitet och möjlighet att ta sitt 
globala ansvar.

12. Europaparlamentet betonar att man i alla diskussioner om Europas framtid måste ta 
hänsyn till principerna om ”enighet genom mångfald” och jämställdhet mellan kvinnor 
och män och att kampen mot alla former av diskriminering måste gå vidare.
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