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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:

1. Europaparlamentet betonar med tillfredsställelse att jämställdhet mellan kvinnor och män 
förs in bland EU:s värderingar (artikel 2 i EU-fördraget) och mål (artikel 3.3 andra stycket 
i EU-fördraget).

2. Europaparlamentet välkomnar att principen om en integrerad strategi för jämställdhet 
mellan kvinnor och män utvidgas och ska tillämpas i alla åtgärder som EU vidtar och att 
denna princip fastställs i en särskild artikel bland de allmänna 
genomförandebestämmelserna (artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt), vilket innebär att den får en övergripande ställning och ska tillämpas inom 
EU:s samtliga politikområden.

3. Europaparlamentet välkomnar att artiklarna 8, 9 och 10 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt klart och tydligt föreskriver att man i all EU-politik aktivt ska 
främja social integration, socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män och icke 
diskriminering.

4. Europaparlamentet efterlyser därför en dubbel strategi som i praktiken kompletterar 
integreringen av ett jämställdhetsperspektiv, och efterlyser således positiva åtgärder samt 
tydliga och bindande mål och bestämmelser.

5. Europaparlamentet välkomnar det nya förfarande som fastställs i artikel 19 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och som innebär att Europaparlamentet måste ge sitt 
godkännande innan rådet (tyvärr fortfarande med enhällighet) beslutar om lämpliga 
åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

6. Europaparlamentet välkomnar att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas för 
åtgärder för att bekämpa människohandel, särskilt med kvinnor och barn, och sexuellt 
utnyttjande (artikel 79.2 d och artikel 83.1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).

7. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna tillerkänns samma rättsliga status som fördragen (artikel 6 i 
EU fördraget), som inte utgör hinder för att behålla eller besluta om åtgärder som innebär
särskilda förmåner för det underrepresenterade könet och som erbjuder ett starkare skydd 
för moderskap framför allt i yrkeslivet (artiklarna 23, 33 och 34 i stadgan).

8. Europaparlamentet anser att dessa nya bestämmelser ger kommissionen möjlighet att utan 
dröjsmål lägga fram förslag för rådet och parlamentet till lagstiftningsåtgärder för att de 
olika gemenskapsinsatserna som bekämpar handel med kvinnor och barn för sexuellt 
utnyttjande ska bli mer lättförståeliga och effektiva.



PE404.701v02-00 4/5 AD\725436SV.doc

SV

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom tre år från det att Lissabonfördraget 
har trätt i kraft överlämna en första översyn av Lissabonfördragets effekter i 
medlemsstaterna när det gäller kampen mot människohandeln, särskilt av kvinnor och 
barn, för sexuellt utnyttjande.

10. Europaparlamentet välkomnar förklaring 19 om artikel 8 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för 
att förebygga och förhindra alla former av våld och för att stödja och skydda offren.
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