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Achtergrond

Op 18 januari 2007 keurde het Europees Parlement een resolutie goed over gender 
mainstreaming in de werkzaamheden van de commissies (P6_TA(2007)0010). In deze 
resolutie feliciteerde het Parlement "de parlementaire commissies die de geïntegreerde 
benadering van de gelijkheid hebben toegepast in hun werkzaamheden en roept (het) de
overige commissies op hetzelfde te doen" (par. 10).

De Commissie constitutionele zaken heeft tot dusver geen strategie ontwikkeld om gender 
mainstreaming toe te passen. Als door de commissie aangewezen verantwoordelijke 
ondervoorzitter voor gender mainstreaming, heb ik geprobeerd deze lacune op te vullen.

Ik stel voor dat de commissie het volgende voorstel voor een Mission Statement bespreekt en 
het ruimschoots op tijd voor de volgende Europese verkiezingen goedkeurt.
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Voorstel voor een Mission Statement ter bevordering van gendergelijkheid in de 
werkzaamheden van de commissie

De Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement zet zich in voor de 
bevordering van gendergelijkheid:

A. in de vraagstukken die overeenkomstig bijlage VI van het Reglement onder haar 
bevoegdheid vallen:

1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name in het kader van de 
voorbereiding en het verloop van conventies en intergouvernementele conferenties;

- De commissie streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
op toekomstige conventies en de administratieve organen hiervan. Het genderaspect moet in 
aanmerking worden genomen bij de selectie van vertegenwoordigers van het Parlement op 
intergouvernementele conferenties.

2. de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag en de evaluatie van het functioneren hiervan;

- Bij de evaluatie gaat de commissie na in hoeverre rekening is gehouden met het artikel 
inzake gender mainstreaming van het Verdrag: "Bij elk (...) optreden streeft de Gemeenschap 
ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen." (Titel II, artikel 2f van het Verdrag van Lissabon, artikel 2, lid 2 
van het EG-Verdrag).

3. de institutionele consequenties van onderhandelingen over uitbreiding van de Unie;

-

4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van onderzoek van interinstitutionele 
akkoorden overeenkomstig artikel 120, lid 2, van het Reglement met het oog op de 
goedkeuring hiervan door het Parlement;

-

5. uniforme verkiezingsprocedures;

- De commissie zal nagaan of het mogelijk is het aantal vrouwen onder de leden van het 
Europees Parlement te vergroten. Er zal met name aandacht worden besteed aan de toepassing 
van quota bij de voordracht van kandidaten.

6. politieke partijen op Europees niveau, met inachtneming van de bevoegdheden van het 
Bureau;

- De commissie verzoekt de partijen zich in te zetten voor een evenwicht tussen mannen en 
vrouwen bij de verkiezing van hun leiders en gender mainstreaming in hun politieke 
programma's op te nemen.

7. opsporing van ernstige en aanhoudende inbreuken door lidstaten op de
gemeenschappelijke beginselen van de lidstaten;
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-

8. interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen voor amendementen hierop;

- De commissie besteedt bijzondere aandacht aan gender mainstreaming bij het opstellen van 
haar verslag over de herziening van de algemene regels.

B. door de fracties te verzoeken voor zover mogelijk te waarborgen:

- dat vrouwen tijdens de volgende zittingsperiode in de commissie vertegenwoordigd zijn met 
een percentage dat het aantal vrouwen in het Parlement weerspiegelt (de huidige commissie 
telt 17,9% vrouwen, terwijl ongeveer eenderde van het Parlement uit vrouwen bestaat);

- dat dit percentage eveneens tot uitdrukking komt in de voordrachten voor het 
voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, evenals de benoemingen tot coördinator;

- dat een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen adequaat tot uitdrukking komt bij 
de toewijzing van verslagen en adviezen.


