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POBUDE

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

1. izraža veliko zadovoljstvo nad tem, da je enakost žensk in moških v Pogodbi zapisana kot 
ena izmed vrednot Unije (člen 2 PEU) in njenih ciljev (člen 3( 3), drugi odstavek PEU);

2. izraža zadovoljstvo nad razširitvijo načela enake obravnave žensk in moških, ki bo v 
prihodnje veljal za vse ukrepe Unije, saj je načelu posvečen poseben člen med splošnimi 
določbami (člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije), s čimer je dobil značaj prave 
horizontalne določbe, ki se lahko uporablja na vseh področjih delovanja Unije;

3. pozdravlja dejstvo, da členi 8, 9 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije jasno 
določajo, da je treba na vseh področjih politike EU dejavno spodbujati socialno 
vključevanje, socialno zaščito, enakost žensk in moških ter nediskriminacijo;

4. zato poziva k dvojnemu pristopu, ki bo v praksi dopolnjeval vključevanje načela enakosti 
med spoloma, t.j. k pozitivnim ukrepom, pa tudi k jasnim in zavezujočim ciljem in 
ukrepom;

5. izraža zadovoljstvo nad novim postopkom iz člena 19 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, po katerem je odslej potrebna odobritev Evropskega parlamenta, da Svet (ki žal še 
vedno odloča s soglasjem) lahko sprejme ukrepe za boj proti vsem oblikam 
diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti;

6. izraža zadovoljstvo nad tem, da se bodo po rednem zakonodajnem postopku sprejemali 
ukrepi za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, in proti spolni zlorabi 
(člen 79( 2), točka d) in člen 83(1), drugi odstavek Pogodbe o delovanju Evropske unije);

7. izraža veliko zadovoljstvo nad tem, da dobi Listina o temeljnih pravicah Evropske unije 
enako pravno veljavnost kot Pogodbi (člen 6 PEU), kar bo Uniji omogočilo, da ohrani ali 
sprejme ukrepe za zagotavljanje posebnih prednosti manj zastopanega spola in večjo 
zaščito materinstva, zlasti na delovnem mestu (členi 23, 33 in 34 te listine);

8. meni, da te nove določbe Komisiji omogočajo, da Svetu in Parlamentu zelo hitro predlaga 
zakonodajne ukrepe za večjo prepoznavnost in učinkovitost različnih skupnih politik s 
področja boja proti trgovini z ženskami in otroki za namene spolne zlorabe;

9. poziva Komisijo, naj mu v treh letih po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe predloži 
prvo oceno učinka pogodbe v državah članice glede boja proti trgovini z ljudmi, zlasti 
ženskami in otroki, za namene spolne zlorabe;

10. izraža zadovoljstvo nad izjavo št. 19 o členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije, po 
kateri morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje 
nasilja ter za podporo in zaščito žrtev.
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