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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je důležité neustále zohledňovat zásadu rovnosti žen a mužů a podporovat 
zásadu rovných příležitostí ve všech politikách i činnostech EU;

2. připomíná, že koncepce evropského občanství přispívá k evropské integraci, neboť 
zahrnuje jak muže, tak ženy;

3. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nezačlenila genderové hledisko ani do své páté 
zprávy o evropském občanství; upozorňuje v této souvislosti na to, že vypracovat 
komplexní posouzení z genderového hlediska a pokyny k tomuto tématu je velmi obtížné; 

4. zdůrazňuje, že právo na volný pohyb a pobyt má zásadní dopad na rodinný život a způsob, 
jakým se ženy rozhodují při volbě svého vzdělání a zaměstnání; vyzývá proto Komisi, aby 
zohlednila specifické potřeby žen v této oblasti; 

5. požaduje, aby se ženy ve větší míře účastnily politického života a rozhodovacích procesů 
za účelem evropské integrace; domnívá se tedy, že by se pro ženy měly pořádat 
rozsáhlejší osvětové kampaně, jež umožní, aby jako občanky EU uplatňovaly svá práva 
a aby se aktivněji zapojovaly do činnosti politických skupin; 

6. vyzývá Komisi, aby  informační programy týkající se evropského občanství rozšířila tak, 
aby byly důkladně informovány i děti, zejména dívky a ženy ve vzdělávacích zařízeních, 
a to především v oblastech, které jsou geograficky a sociálně znevýhodněné.
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