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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že je potrebné neustále brať do úvahy zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi 
a podporovať presadzovanie rovnakých príležitostí vo všetkých politikách a činnostiach 
Európskej únie;

2. pripomína, že koncepcia európskeho občianstva prispieva k európskej integrácii tým, že sa 
týka tak žien, ako aj mužov;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ani do svojej piatej správy o občianstve Únie 
nezaradila rodový rozmer; poznamenáva, že je preto veľmi zložité vypracovať komplexné 
posúdenie danej otázky z rodového hľadiska a usmernenia k tejto téme;

4. zdôrazňuje, že sloboda pohybu a pobytu má obrovský vplyv na rodinný život 
a na rozhodnutia, ktoré ženy prijímajú v súvislosti so svojím vzdelaním a zamestnaním; 
preto vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti zohľadnila osobitné potreby žien;

5. žiada, aby boli ženy viac zapájané do politického života a rozhodovacieho procesu 
na účely európskej integrácie; preto sa nazdáva, že by pre ženy mali byť organizované 
intenzívnejšie kampane na zvyšovanie povedomia s cieľom podporiť plné uplatňovanie 
ich práv ako občianok Únie a ich aktívnejšie zapájanie do činností v rámci politických 
skupín;

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje informačné programy o občianstve Únie tak, aby boli 
dôkladne informované deti, najmä dievčatá a ženy vo vzdelávacích zariadeniach, a to 
predovšetkým v geograficky a sociálne znevýhodnených regiónoch.
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