
AM\759454PL.doc PE418.027v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2008/2234(INI)

16.12.2008

POPRAWKI
1 - 9

Projekt opinii
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
(PE416.326v01-00)

Problemy i perspektywy dotyczące obywatelstwa europejskiego
(2008/2234(INI))



PE418.027v01-00 2/7 AM\759454PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\759454PL.doc 3/7 PE418.027v01-00

PL

Poprawka 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. Podkreśla znaczenie ciągłego 
uwzględniania zasady równości kobiet
i mężczyzn oraz propagowania równości 
szans we wszystkich politykach
i działaniach Unii;

1. Podkreśla znaczenie ciągłego 
uwzględniania zasady równości kobiet
i mężczyzn, w szczególności w ramach
propagowania podstawowych praw 
obywatelskich, tj. prawa do 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich, prawa 
do głosowania i kandydowania
w wyborach lokalnych w państwie
członkowskim miejsca zamieszkania, 
prawa do ochrony dyplomatycznej
i konsularnej w państwach trzecich, 
prawa do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego oraz prawa do zwracania 
się do Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 2
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że bez uznania i stosowania 
zasady równości płci nie może istnieć 
prawdziwe obywatelstwo europejskie;

Or. fr
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Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. Wyraża ubolewanie, że Komisja 
Europejska ponownie nie uwzględniła 
zagadnień równouprawnienia płci w swoim 
Piątym sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa w Unii; zauważa, że jest to 
przyczyną, dla której niezwykle trudno jest 
ocenić to zagadnienie pod kątem 
równouprawnienia płci oraz opracować 
odpowiednie wytyczne;

3. Wyraża ubolewanie, że Komisja 
Europejska ponownie nie uwzględniła 
zagadnień równouprawnienia płci w swoim 
Piątym sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa w Unii ani w ramach 
przeglądu postępów w dziedzinach ściśle 
związanych z szeroko rozumianą kwestią 
obywatelstwa; zauważa, że jest to 
przyczyną, dla której niezwykle trudno jest 
ocenić to zagadnienie pod kątem 
równouprawnienia płci oraz opracować 
odpowiednie wytyczne;

Or. fr

Poprawka 4
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Podkreśla, że swoboda przemieszczania 
się i osiedlania ma olbrzymi wpływ na 
życie rodzinne oraz wybory podejmowane 
przez kobiety w zakresie wykształcenia
i zawodu; dlatego też zachęca Komisję 
Europejską do rozważenia specyficznych 
potrzeb kobiet w tym obszarze;

4. Podkreśla, że swoboda przemieszczania 
się i osiedlania, która odgrywa znaczącą 
rolę w przypadku obywatelstwa 
europejskiego, ma olbrzymi wpływ na 
życie rodzinne oraz wybory podejmowane 
przez kobiety w zakresie wykształcenia
i zawodu; dlatego też zachęca Komisję 
Europejską do rozważenia specyficznych 
potrzeb kobiet w tym obszarze;

Or. fr
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Poprawka 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie, jakie dla kobiet 
mają dyrektywy w sprawie prawa pobytu 
dla studentów, osób nieaktywnych 
zawodowo lub emerytów, uchylone 
dyrektywą 2004/38/WE, i dostrzega 
znaczenie informacji dotyczących tych 
praw, stwierdzając jednocześnie, że liczba 
16 000 egzemplarzy broszury pt. „Jak 
korzystać z dyrektywy 2004/38/WE”, 
wydanej w 19 językach, jest niewielka
w porównaniu do całkowitej liczby 
ludności Unii;

Or. fr

Poprawka 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. Wzywa do zwiększenia udziału kobiet
w życiu politycznym i w procesie 
podejmowania decyzji w celu zacieśniania 
integracji europejskiej; w tym celu należy
skierować do kobiet silniejsze kampanie 
edukacyjne, tak aby mogły one w pełni 
korzystać ze swoich praw jako obywatelki 
Unii oraz być bardziej aktywne w grupach 
politycznych;

5. Wzywa do zwiększenia udziału kobiet
w życiu politycznym i w procesie 
podejmowania decyzji w celu zacieśniania 
integracji europejskiej; w tym celu
należałoby skierować do kobiet silniejsze 
kampanie edukacyjne, tak aby mogły one
w pełni korzystać ze swoich praw jako 
obywatelki Unii oraz być bardziej aktywne
w grupach politycznych, życiu politycznym 
oraz w ramach działań podstawowych 
jednostek samorządowych państwa ich 
miejsca zamieszkania;

Or. fr
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Poprawka 7
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że zaangażowanie 
polityczne jest istotnym wyrazem postawy 
obywatelskiej, którą można propagować 
wśród kobiet stosując konkretne środki, 
takie jak wzmocnienie i poprawa struktur 
opieki nad małymi dziećmi;

Or. fr

Poprawka 8
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. Wzywa Komisję do wzbogacenia 
programów informacyjnych na temat 
unijnego obywatelstwa w celu 
całościowego informowania dzieci,
w szczególności dziewcząt i młodych 
kobiet w instytucjach oświatowych,
a przede wszystkim w regionach
o niekorzystnej sytuacji geograficznej
i społecznej.

6. Wzywa Komisję do wzbogacenia 
programów informacyjnych na temat 
unijnego obywatelstwa w celu 
całościowego informowania dzieci,
w szczególności dziewcząt i młodych 
kobiet w instytucjach oświatowych,
a przede wszystkim w regionach
o niekorzystnej sytuacji geograficznej
i społecznej. domaga się, by działania 
propagujące obywatelstwo europejskie 
kładły szczególny nacisk na zasadę 
równości kobiet i mężczyzn.

Or. fr
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Poprawka 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do wzmożenia ochrony 
konsularnej obywateli europejskich
w państwach trzecich, w szczególności
w celu ochrony ich życia, godności
i nietykalności.

Or. fr
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