
 
Kalendarium: kamienie milowe w walce o prawa
kobiet w UE (wideo)
 
Równe prawa w UE przeszły długą drogę, ale pandemia COVID-19 może im zagrozić.
Obejrzyj nasze wideo o kamieniach milowych w walce o prawa kobiet w UE.
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Kalendarium: prawa kobiet w UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev

"  Należy  zapewnić  równość  kobiet  i  mężczyzn we
wszystkich  dziedzinach,  w  tym  w  zakresie
zatrudnienia,  pracy  i  wynagrodzenia.  "
Artykuł 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

- Równość kobiet i mężczyzn
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Płeć a odbudowa po COVID-19 
Parlament chce, aby Komisja Europejska i kraje UE przeznaczyły środki na pomoc kobietom w
wyjściu z kryzysu, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, przemocy i praw zdrowotnych. Chce
również, aby równość płci była jednym z priorytetów zbliżającej się konferencji w sprawie
przyszłości Europy.
 
8 marca Parlament obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet na sesji plenarnej. Kilka dni
wcześniej, 4 marca, Parlamentarna Komisja Praw Kobiet będzie gospodarzem wydarzenia pt.
Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet w walce z koronawirusem, które możesz oberjzeć na żywo
online 4 marca od godz. 9.00. 
 
 
 

" Kobiety  są nie tylko w stanie przetrwać wszelkie
kryzysy, ale stoją również na czele przyszłej polityki.
Uczyńmy wreszcie XXI wiek wiekiem kobiet. "
Evelyn Regner
Przewodnicząca Komisji Praw Kobiet

Więcej informacji
COVID-19: Potrzeba reakcji zróżnicowanej płciowo (02.2021) [EN]
Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej
platformie działania
Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym
(21.01.2021)
Osiągnięcie równości płci w obliczu pandemii i istniejących wyzwań (01.2021) [EN]
Infografika: kryzys koronawirusowy - pojawiająca się przepaść między płciami? (03.2021)  [EN]
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