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Chcemy znać twoją opinię! Zabierze Ci to tylko 5 minut! 
 
1. Czy już słyszałaś/łeś o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, którą ustanowił traktat lizboński? 

 Tak 

 Nie 
 
2. Traktat lizboński stworzył nową formę udziału w życiu politycznym: europejską inicjatywę 
obywatelską. Dzięki niej milion europejskich obywateli, pochodzących ze znacznej liczby państw 
członkowskich, może bezpośrednio zaproponować Komisji Europejskiej zainicjowanie działania 
wchodzącego w zakres jej kompetencji. Narzędzie to może zacząć funkcjonować od 2011 roku. Czy 
uważasz europejską inicjatywę obywatelską za osiągnięcie? 

 Tak 

 Nie 
 
3. Jak uszeregowałabyś/wałbyś wymienione poniżej obszary działania Unii Europejskiej w skali od 0 
do 5, gdzie 0 oznacza „bez znaczenia” a 5 „bardzo ważne”? 
            Pokój, wolność i demokracja 
 
            Edukacja i badania 
 
            Euro i stabilność finansowa 
 
            Środowisko i zmiany klimatyczne 
 
            Opieka społeczna i polityki państwa opiekuńczego 
 
            Równość płci i prawa kobiet 
 
4. Twoim zdaniem, które tematy będą najczęściej przedmiotem europejskiej inicjatywy obywatelskiej? 
(można dokonać wielokrotnego wyboru) 

 Kwestie polityczne i instytucjonalne 

 Kwestie gospodarcze i finansowe 

 Kwestie społeczne 

 Kwestie związane z edukacją i badaniami 

 Kwestie związane z równością płci i prawami kobiet 
 
5. Jak oceniasz europejskie polityki dotyczące praw kobiet ? 

 Znakomite 

 Dobre 

 Satysfakcjonujące 

 Niesatysfakcjonujące 
 
6. Twoim zdaniem, jakich aspektów praw kobiet europejskie polityki nie obejmują w stopniu 
wystarczającym? Dziękujemy za doprecyzowanie odpowiedzi: 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Jakie tematy łączysz z politykami Unii Europejskiej dotyczącymi praw kobiet? 

 Rodzina 

 Zatrudnienie kobiet 

 Edukacja 

 Migracje 
 
8. Jak oceniasz poziom udziału kobiet w europejskich instytucjach i życiu politycznym? 

 Znakomity 

 Dobry 

 Satysfakcjonujący 

 Niesatysfakcjonujący 
 
9. Gdybyś miała/miał podpisać petycję w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, czego 
dotyczyłby sformułowany przez Ciebie wniosek służący poprawieniu miejsca lub praw kobiet w 
Europie? Dziękujemy za doprecyzowanie odpowiedzi. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Płeć 

 Mężczyzna 

 Kobieta 
 
11. Wiek 

 Poniżej 25 lat 

 26-59 lat 

 60 lat lub więcej 
 
12. Narodowość 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Sytuacja rodzinna 

 Mężatka/żonaty lub pozostająca/y w związku 

 Wdowa/wdowiec 

 Rozwiedziona/y lub żyjąca/y w separacji 

 panna/kawaler 
 
14. Czy posiadasz dzieci? 

 Tak 

 Nie 
 


