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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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

2. Przypomina, że stosowanie pojęcia obywatelstwa przyczynia się do integracji europejskiej 
poprzez fakt, że obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn; 

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;

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;

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;

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. 
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