1. Έχετε ήδη ακούσει για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών η οποία θεσπίστηκε από τη
Συνθήκη της Λισαβόνας;
Ναι
Όχι
2. Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, που θεσπίστηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι
μια μορφή συμμετοχής στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα
εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, υπηκόους από το ένα τέταρτο των κρατών-μελών, να ζητήσουν
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλουν πρόταση για ζητήματα που τους
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. Το εργαλείο αυτό θα
μπορούσε να λειτουργήσει από το 2011 και μετά. Θεωρείτε την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων
Πολιτών πρόοδο;
Ναι
Όχι
3. Με κλίμακα από 0 έως 5, όπου το 0 αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «άνευ σημασίας» και το 5 στο
χαρακτηρισμό «πολύ σημαντικό», πώς θα ταξινομούσατε τους τομείς δράσης της Ε.Ε. που
απαριθμούνται παρακάτω;
Ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία
Παιδεία και έρευνα
Ευρώ και νομισματική σταθερότητα
Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
Κοινωνική προστασία και πολιτικές του κράτους πρόνοιας
Ισότητα των φύλων και δικαιώματα των γυναικών
4. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι θεματικές που θα αποτελέσουν πιο συχνά αντικείμενο της
Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)
Πολιτικά και θεσμικά ζητήματα
Οικονομικά και νομισματικά ζητήματα
Κοινωνικά ζητήματα
Ζητήματα παιδείας και έρευνας
Ζητήματα για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών
5. Πώς κρίνετε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα δικαιώματα των γυναικών;
Άριστες
Καλές
Κακές
Ανύπαρκτες
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6. Κατά τη γνώμη σας, ποιες πτυχές των δικαιωμάτων των γυναικών δεν καλύπτονται επαρκώς από τις
ευρωπαϊκές πολιτικές; Ευχαριστούμε που διευκρινίζετε την απάντησή σας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Ποια θέματα θα συσχετίζατε με τις πολιτικές της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των γυναικών;
Οικογένεια
Απασχόληση των γυναικών
Παιδεία
Μετανάστευση
8. Πώς κρίνετε το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στους θεσμούς και την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή;
Άριστο
Καλό
Κακό
Ανύπαρκτο
9. Εάν επρόκειτο να υπογράψετε μία αίτηση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών,
ποιο αίτημα θα διατυπώνατε για να βελτιωθεί η θέση ή τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη;
Ευχαριστούμε που διευκρινίζετε την απάντησή σας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Το φύλο σας;
Άνδρας
Γυναίκα
11. Η ηλικιακή ομάδα σας;
Κάτω των 25
26-59
60 και άνω
12. Η υπηκοότητά σας;
…………………………………………………………………
13. Η οικογενειακή σας κατάσταση;
Έγγαμος/η ή σε συμβία
Χήρος/α
Διαζευγμένος/η ή σε διάσταση
Άγαμος/η
14. Έχετε παιδιά;
Ναι
Όχι
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