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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава колко е важно принципът на равенството между жените и мъжете и 
насърчаването на равните възможности да се вземат постоянно предвид във всички 
политики и действия на Съюза;

2. припомня, че понятието за гражданство на Съюза допринася за европейската 
интеграция, като включва както жените, така и мъжете;

3. изразява съжаление, че Комисията за пореден път е пропуснала да включи 
измеренията на пола в своя Пети доклад за гражданството на Съюза; отбелязва, че 
поради тази причина е много трудно да се направи обща оценка от гледна точка на 
пола и да се дават насоки по въпроса;

4. подчертава, че правото на свободно движение и пребиваване има огромно 
въздействие върху семейния живот и решенията на жените по отношение на техния 
образователен и професионален избор; поради това приканва Комисията да вземе 
предвид специфичните нужди на жените в тази сфера; 

5. призовава за засилване на участието на жените в политическия живот и в процеса на 
вземане на решения с оглед на европейската интеграция; за целта жените следва да 
се ползват от засилени кампании за повишаване на осведомеността, за да могат в 
пълна степен да упражняват правата си на граждани на Съюза и да бъдат по-
активни в рамките на политическите групи;

6. призовава Комисията за засилване на информационните програми относно 
гражданството на Съюза, за да се информират в пълна степен децата, особено 
девойки и жени в образователни институции, и по-специално в неравностойни в 
географско и социално отношение райони.
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