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Ιστορικό

Στις 18 Ιανουαρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών 
των επιτροπών (P6_TA(2007)0010). Στο εν λόγω ψήφισμα το Κοινοβούλιο "συγχαίρει όσες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές έθεσαν σε εφαρμογή στις εργασίες τους την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ισότητας των φύλων και καλεί και τις υπόλοιπες επιτροπές να κάνουν το ίδιο"
(παράγραφος 10).

Έως τώρα η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δεν έχει χαράξει στρατηγική για την 
εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης.  Δεδομένου ότι έχω ορισθεί από την επιτροπή μου ως 
αρμόδια αντιπρόεδρος για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες της 
επιτροπής μου, έχω καταβάλλει προσπάθειες να ασχοληθώ με το θέμα αυτό.

Προτείνω  να εξετάσει η επιτροπή μας την ακόλουθη πρόταση δήλωσης για την ανάληψη 
δέσμευσης και να την εγκρίνει εγκαίρως πριν από τη διεξαγωγή των προσεχών ευρωπαϊκών 
εκλογών.
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Πρόταση δήλωσης για την ανάληψη δέσμευσης όσον αφορά την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ των δύο φύλων στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνει να 
προωθήσει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων:

Στα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το παράρτημα VI 
του Κανονισμού:

1. τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας και της διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων·

- Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επιδιώκει την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στις μελλοντικές συνελεύσεις και στα διοικητικά τους όργανα. Η διάσταση του φύλου 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις 
διακυβερνητικές διασκέψεις.

2. τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης ΕΕ και την αποτίμηση της λειτουργίας της· 

- Κατά τη διαδικασία αποτίμησης, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εφιστά την 
προσοχή της στην υλοποίηση του άρθρου της Συνθήκης για την συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου: "Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες 
και να προαχθεί η ισότητα  μεταξύ ανδρών και γυναικών. " (τίτλος II, άρθρο 2 ΣΤ της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ). 

3. τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης· 

-

4. τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών υπό 
το πρίσμα του άρθρου 120, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους από την 
ολομέλεια του Κοινοβουλίου· 

-

5. την ενιαία εκλογική διαδικασία· 

- Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα εξετάζει τις δυνατότητες για την αύξηση του 
αριθμού των γυναικών μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε παραδείγματα χρησιμοποίησης ποσοστώσεων κατά τον ορισμό 
υποψηφίων. 

6. τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Προεδρείου· 

- Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να δεσμευθούν ως 
προς την αρχή της εξισορρόπησης των δύο φύλων κατά την εκλογή των ηγετικών στελεχών 
τους και να εφαρμόζουν την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στα πολιτικά 
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προγράμματά τους.

7. τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ μέρους 
κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών·

-

8. την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή του. 

Η Επιτροπή εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή της στην συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
κατά την εκπόνηση της έκθεσής της για την αναθεώρηση των γενικών κανόνων.

B. ζητώντας από τις πολιτικές ομάδες να εξασφαλίσουν εφόσον θα είναι λογικά εφικτό:

- ότι οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στην 
προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο σε αναλογία που να αντικατοπτρίζει τον αριθμό των 
γυναικών στο Κοινοβούλιο (στη σημερινή επιτροπή, οι γυναίκες εκπροσωπούνται με 
αναλογία 17,9 %, ενώ συνιστούν περίπου το ένα τρίτο των βουλευτών του Κοινοβουλίου στο 
σύνολό του)· 

- ότι η αναλογία αυτή αντικατοπτρίζεται εξίσου στις υποψηφιότητες για τον ορισμό 
προέδρων και αντιπροέδρων καθώς και συντονιστών· 

- ότι η εξισορρόπηση μεταξύ των δύο φύλων αντικατοπτρίζεται επαρκώς κατά την ανάθεση 
της εκπόνησης εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων . 
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