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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker vikten av att ständigt ta hänsyn till principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja lika möjligheter i all politik och 
verksamhet som bedrivs inom Europeiska unionen.

2. Europaparlamentet erinrar om att medborgarskap bidrar till europeisk integration genom 
att omfatta både kvinnor och män.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen återigen har misslyckats med att integrera 
jämställdhetsperspektivet i Femte rapporten om unionsmedborgarskap. Parlamentet 
konstaterar att det därför är mycket svårt att få till stånd en omfattande bedömning av 
jämställdhetsperspektivet och riktlinjer inom området.

4. Europaparlamentet betonar att rätten till fri rörlighet och vistelse har en avsevärd inverkan 
på familjelivet och på kvinnors utbildnings- och yrkesval. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att beakta kvinnors särskilda behov inom detta område.

5. Europaparlamentet uppmanar till ett ökat kvinnligt deltagande i politiken och 
beslutsprocessen med sikte på europeisk integration. Förstärkta informationskampanjer 
riktade till kvinnor bör därför anordnas så att kvinnorna kan utöva sina rättigheter som 
unionsmedborgare till fullo och bli mer aktiva inom politiska grupper.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka informationsprogrammen om 
unionsmedborgarskap för att ge fullständig information till barn, särskilt unga flickor och 
kvinnor inom utbildningsinrättningar och i geografiskt och socialt missgynnade regioner.
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