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Ozadje

Evropski parlament je 18. januarja 2007 sprejel resolucijo o vključevanju načela enakosti med 
spoloma v delo odborov (P6_TA(2007)0010). V resoluciji Parlament „čestita parlamentarnim 
odborom, ki so v svoje delo vključili načelo enakosti med spoloma, in poziva ostale odbore, 
da storijo enako“ (odstavek 10).

Odbor za ustavne zadeve doslej ni imel strategije za uresničevanje načela enakosti med 
spoloma. Kot podpredsednica, ki je odgovorna za vključevanje načela enakosti med spoloma 
in jo je imenoval odbor, sem poskušala zapolniti to praznino. 

Predlagam, da bi odbor lahko razpravljal o naslednjem predlogu za opredelitev nalog in ga 
sprejel pravočasno pred naslednjimi evropskimi volitvami.



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

SL

Predlog opredelitve nalog za spodbujanje enakosti med spoloma v delu odbora

Odbor za ustavne zadeve Evropskega parlamenta se obvezuje, da bo spodbujal enakost med 
spoloma:

A. pri vprašanjih, za katera je pristojen v skladu s prilogo VI Poslovnika:

1. institucionalni vidiki evropskih integracijskih procesov, zlasti v okviru priprave in poteka 
konvencij in medvladnih konferenc;

– odbor si prizadeva, da bi bilo zastopstvo na prihodnjih konvencijah in v njihovih upravnih 
telesih uravnoteženo po spolu. Vidik enakosti med spoloma je treba upoštevati pri izbiranju 
predstavnikov Parlamenta na medvladnih konferencah.

2. izvajanje Pogodbe EU in ocenjevanje njenega delovanja; 

– pri ocenjevanju je odbor pozoren na uresničevanje člena pogodbe, ki govori o vključevanju 
načela enakosti med spoloma: „V vseh dejavnostih si Unija prizadeva odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med moškimi in ženskami.“ (Naslov II, člen 2f lizbonske pogodbe; člen 
3(2) Pogodbe o ES)

3. institucionalne posledice pogajanj o širitvi Unije; 

–

4. medinstitucionalni odnosi, vključno s preučitvijo medinstitucionalnih sporazumov glede 
njihove potrditve na plenarnem zasedanju v skladu s členom 120(2) Poslovnika; 

–

5. enotni volilni postopek; 

– odbor bo preučil možnosti za povečanje deleža poslank v Evropskem parlamentu. Posebno 
pozornost bo posvetil primerom uporabe kvot pri imenovanju kandidatov.

6. politične stranke na evropski ravni, brez vpliva na pristojnosti predsedstva; 

– odbor poziva politične stranke, naj se pri volitvah svojih vodstev zavežejo k uravnoteženosti 
po spolu in naj v svojih političnih programih izvajajo vključevanje načela enakosti med 
spoloma.

7. ugotovitev hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel držav članic s strani ene od držav 
članic; 

–

8. razlaga in uporaba Poslovnika in predlogi morebitnih sprememb.

Odbor je posebej pozoren na vključevanje načela enakosti med spoloma pri pripravi svojega 
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poročila o splošnem pregledu pravil.

B. tako, da politične skupine prosi, naj zagotovijo, kolikor je razumno izvedljivo:

– da bodo v naslednjem zakonodajnem obdobju ženske v odboru zastopane v razmerju, ki bo 
odražalo število žensk v Parlamentu (v sedanjem odboru je 17,9 % žensk, medtem ko je v 
celotnem parlamentu približno tretjina žensk);

– da se to razmerje prav tako odraža pri kandidaturah za predsednika in podpredsednike ter pri 
imenovanjih koordinatorjev;

– da se ravnotežje med spoloma ustrezno odraža pri določitvi avtorjev poročil in mnenj.
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