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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται διαρκώς υπόψη η αρχή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και η προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές και 
τις δράσεις της Ένωσης·

2. υπενθυμίζει ότι η έννοια της ιθαγένειας συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εφόσον 
αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες·

3. αποδοκιμάζει, για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στην Πέμπτη Έκθεση της για την Ιθαγένεια της 
Ένωσης· διαπιστώνει ότι, για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί 
συνεκτική αξιολόγηση με βάση το φύλο και να καταρτισθούν κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το ζήτημα αυτό·

4. τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση και επιλογή διαμονής έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή και στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 
των γυναικών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
γυναικών στον τομέα αυτό·

5. ζητεί την ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων αποβλέποντας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· προς το σκοπό αυτό, οι 
γυναίκες θα πρέπει να επωφελούνται από ενισχυμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
ούτως ώστε να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης και να 
διαδραματίζουν ενεργότερο ρόλο σε πολιτικές ομάδες·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα ενημέρωσης για την ιθαγένεια της 
Ένωσης ούτως ώστε να ενημερώνονται πλήρως τα παιδιά, και ιδίως τα κορίτσια και οι 
γυναίκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ειδικότερα σε μειονεκτικές από γεωγραφική και 
κοινωνική άποψη περιοχές.
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