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Wprowadzenie

W dniu 18 stycznia 2007 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji 
(P6_TA(2007)0010). W rezolucji tej Parlament „składa gratulacje komisjom 
parlamentarnym, które uwzględniają w swoich pracach zintegrowane podejście do 
równouprawnienia płci, oraz zachęca inne komisje do kierowania się tym przykładem” 
(ust. 10).

Komisja Spraw Konstytucyjnych nie miała dotąd strategii dotyczącej uwzględniania 
problematyki płci w swoich pracach. Jako wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za 
problematykę płci powołana przez Komisję dążę do wypełnienia tej luki.

Proponuję, aby Komisja Spraw Konstytucyjnych przedyskutowała następujący projekt 
deklaracji celów i przyjęła tę deklarację przed kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego.



DT\712021PL.doc 3/4 PE402.817v01-00

PL

Projekt deklaracji celów dotyczących działania na rzecz równego statusu płci w ramach 
prac Komisji

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego podejmuje się działać na rzecz 
równego statusu płci:

A. w następujących dziedzinach, które należą do zakresu jej kompetencji zgodnie 
z załącznikiem VI do Regulaminu:

1. instytucjonalne aspekty procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w ramach 
przygotowania i przebiegu konwencji i konferencji międzyrządowych;

- Komisja dąży do równowagi płci w przyszłych konwencjach i ich organach 
administracyjnych. Aspekt płci musi być uwzględniany przy wyborze przedstawicieli 
Parlamentu na konferencje międzyrządowe.

2. wprowadzenie w życie Traktatu UE i ocena jego funkcjonowania;

W ocenie komisja zwraca uwagę na realizację dotyczącego problematyki płci artykułu 
traktatu: „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet.” (tytuł II art. 2f traktatu lizbońskiego, art. 3 ust. 2 
traktatu WE).

3. konsekwencje dla instytucji wynikające z negocjacji w sprawie rozszerzenia Unii;

-

4. stosunki międzyinstytucjonalne, w tym także analiza porozumień międzyinstytucjonalnych, 
o których mowa w art. 120 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;

-

5. jednolita procedura wyborcza;

- Komisja rozważy możliwości zwiększenia liczby kobiet wśród posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Specjalna uwaga zostanie poświęcona przykładom stosowania systemów 
kwotowych przy nominowaniu kandydatów.

6. partie polityczne na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;

Komisja zwraca się do partii politycznych o zobowiązanie się do zachowywania równowagi 
płci przy wyborze przywódców oraz o uwzględnianie problematyki płci w głównym nurcie 
programów politycznych.

7. stwierdzanie poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez 
jedno z nich;

-
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8. wykładnia i stosowanie Regulaminu oraz propozycje zmian.

Komisja zwraca szczególną uwagę na uwzględnianie problematyki płci przy opracowywaniu 
sprawozdania z ogólnego przeglądu Regulaminu.

B. zwracając się do grup politycznych o zadbanie, o ile jest to racjonalnie wykonalne:

- aby w przyszłej kadencji kobiety były reprezentowane w Komisji w proporcji 
odpowiadającej odsetkowi kobiet w Parlamencie (obecnie wśród członków Komisji kobiety 
stanowią 17,9%, natomiast w całym Parlamencie – jedną trzecią);

- aby proporcja ta była odzwierciedlana również przy nominowaniu kandydatów na 
przewodniczących i wiceprzewodniczących, a także przy powoływaniu koordynatorów;

- aby równowaga płci była odpowiednio odzwierciedlana przy rozdziale sprawozdań i opinii.
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