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A helyzet bemutatása

Az Európai Parlament 2007. január 18-án állásfoglalást fogadott el a nemek közötti 
egyenlőségről a bizottságok munkájában (P6_TA(2007)0010). Állásfoglalásában a Parlament 
„üdvözli azon parlamenti bizottságokat, amelyek munkájukban érvényre juttatták a nemek 
integrált megközelítését, és kéri a többi bizottságot, hogy tegyenek hasonlóképpen” (10. 
bekezdés).

Az Alkotmányügyi Bizottság ez idáig nem rendelkezett stratégiával a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására vonatkozóan. A bizottság által kinevezett, a nemek közötti 
egyenlőségért felelős alelnöki mivoltomban kísérletet tettem e hiány orvoslására. 

Azt javaslom, hogy a bizottság vitassa meg a következő feladatmeghatározásra irányuló 
javaslatot, és fogadja el azt kellő időben a következő európai parlamenti választások előtt.
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A bizottságok munkájában a nemek közötti egyenlőséget előmozdító 
feladatmeghatározásra irányuló javaslat

Az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága vállalja a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását:

A. az eljárási szabályzat VI. melléklete szerint a felelőssége alá tartozó kérdésekben:

1. az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásai, különösen az egyezmények és a 
kormányközi konferenciák előkészítésének és lefolytatásának keretében;

- A bizottság a jövőbeli konventekben és azok igazgatási szerveiben a nemek 
kiegyensúlyozott képviseletére törekszik. A nemi szempontokat is figyelembe kell venni, 
amikor a kormányközi konferenciákra kiválasztják a Parlament képviselőit.

2. az EU-Szerződés végrehajtása és működésének értékelése; 

- Az értékelés során a bizottság figyelmet fordít a Szerződés nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó cikkének megvalósítására: „A Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítására.” (Lisszaboni Szerződés, II. cím, 8. cikk, EK-Szerződés, 3. cikk (2) bekezdés)

3. az Unió bővítésére irányuló tárgyalások intézményi következményei; 

-

4. intézményközi kapcsolatok, beleértve – a Parlament általi jóváhagyásuk tekintetében – az 
eljárási szabályzat 120. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intézményközi 
megállapodások vizsgálatát; 

-

5. egységes választási eljárás; 

- A bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy miként növelhető az Európai Parlament 
női képviselőinek száma. Külön figyelmet fordítanak a kvóták használatának gyakorlatára a 
jelöltállítás során.

6. európai szintű politikai pártok, az Elnökség hatáskörének sérelme nélkül; 

- A bizottság elvárja a politikai pártoktól, hogy tanúsítsanak elkötelezettséget a nemek 
kiegyensúlyozottsága iránt vezetőválasztásuk során, valamint politikai programjukban 
érvényesítsék a nemek közötti egyenlőséget.

7. a tagállamok közös elveinek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének 
megállapítása; 

-
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8. az eljárási szabályzat értelmezése és alkalmazása, és az ahhoz javasolt módosítások;

A bizottság különös figyelmet szentel a nemek közötti egyenlőségnek az eljárási szabályzat 
felülvizsgálatára vonatkozó szokásos jelentésének elkészítése során.

B. kéri a politikai pártokat, hogy a gyakorlati ésszerűség határán belül biztosítsák, hogy:

- a következő parlamenti ciklusban a bizottságban a nők olyan arányban képviseltessék 
magukat, mint a Parlament egészében (a jelenlegi bizottságban 17,9% a nők aránya, míg a 
Parlament egészében körülbelül egyharmados);

- ez az arány ugyancsak tükröződjön az elnöki és alelnöki jelölésekben, valamint a 
koordinátori kinevezésekben is;

- a nemek közötti egyenlőség megfelelően érvényesüljön a jelentések és vélemények 
kiosztásánál.
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