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Baggrund

Europa-Parlamentet vedtog den 18. januar 2007 en beslutning om integrering af ligestilling 
mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet (P6_TA(2007)0010). I betænkningen udtrykker 
Parlamentet "tilfredshed med de parlamentariske udvalg, der i praksis har integreret 
ligestilling i deres arbejde, og kræver, at de andre udvalg gør det samme" (punkt 10).

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har indtil videre ikke haft en strategi for 
integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd. Som udpeget næstformand med ansvar 
for integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd har jeg forsøgt at rette op herpå.

Jeg foreslår, at udvalget drøfter følgende forslag til mission statement og vedtager det i god 
tid inden det næste valg til Europa-Parlamentet.

.
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Forslag til et mission statement om at fremme ligestillingen mellem kønnene i udvalgets 
arbejde

Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender forpligter sig til at fremme 
ligestillingen:

A. I spørgsmål, der henhører under dets sagsområde i henhold til bilag VI i 
forretningsordenen:

1. De institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig inden for 
rammerne af forberedelsen og afviklingen af konventer og regeringskonferencer

- Udvalget bestræber sig på at sikre en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i 
fremtidige konventer og deres forvaltningsmæssige organer. Der skal tages hensyn til 
kønsaspektet ved udpegningen af Parlamentets repræsentanter til regeringskonferencer.

2. Gennemførelse af EU-traktaten og vurdering af, hvorledes den fungerer

- Overholdelsen af traktatens artikel om integration af kønsaspektet inddrages i udvalgets 
vurdering: "I alle de aktiviteter, der er nævnt i denne artikel, tilstræber Fællesskabet at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder" (Afsnit II, artikel 2, litra f), i 
Lissabontraktaten og EF-traktatens artikel 3, stk. 2.).

3. De institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse af Den Europæiske Union

-

4. Interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. 
forretningsordenens artikel 120, stk. 2, med henblik på vedtagelse på plenarmødet

-

5. En ensartet valgmåde

- Udvalget undersøger alle muligheder for at øge antallet af kvinder i Europa-Parlamentet.
Udvalget vil navnlig se på eksempler på indførelse af kvoter ved udpegning af kandidater.

6. Politiske partier på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser

- Udvalget opfordrer de politiske partier til at sikre kønsbalancen i forbindelse med valg af 
ledere og til at integrere ligestillingsaspektet i deres politiske programmer.

7. Fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som 
medlemsstaterne har til fælles
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-

8. Fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf

Udvalget inddrager navnlig ligestillingsaspektet i forbindelse med udarbejdelsen af 
betænkningen om revision af de almindelige bestemmelser.

B. Ved at opfordre de politiske grupper til, i det omfang det er praktisk muligt, at sikre:

- at antallet af kvinder i udvalget i den næste valgperiode afspejler antallet af kvinder i 
Parlamentet (i det nuværende udvalg er der 17,9 % kvinder, og ca. en tredjedel af 
Parlamentets medlemmer er kvinder);

- at denne sammensætning ligeledes afspejles ved indstillingen af kandidater til formands- og 
næstformandsposten samt ved udpegningen af koordinatorer;

- at kønsbalancen afspejles i tilstrækkelig grad ved fordelingen af betænkninger og udtalelser.


