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Въпрос с искане за писмен отговор E-005571/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), 
Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan 
Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas 
Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), 
Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs 
Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), 
Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios 
Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen 
(PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria 
Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxová (Renew)

Относно: Работна група по въпросите на равенството

Според писмото за определяне на ресора от председателя на Комисията г-жа Фон дер Лайен 
до члена на Комисията, отговарящ за равенството, г-жа Хелена Дали, „работна група, 
съставена от експерти от службите на Комисията, ще Ви подпомага в работата Ви“1. Тази 
работна група се състои от представители на всички служби на Комисията и на Европейската 
служба за външна дейност, за да се гарантира адекватно интегриране на равенството във 
всички съответни политики, предложени от Комисията.

На 20 ноември 2019 г. получихме послание в социалните медии, в което комисар Дали обяви 
първото заседание на Работната група по въпросите на равенството2. Не знаем обаче какви са 
били резултатите от тази първа среща или дали работната група се е срещала отново, тъй 
като на уебсайта на Комисията няма информация. Във връзка с това бихме желали да получим 
отговор на следните въпроси:

1. Планира ли Комисията да публикува уебстраница с цялата необходима информация за 
Работната група по въпросите на равенството, включително, но не само, нейните членове, 
методите на работа, работния план и протоколите от проведените досега заседания? Ако 
това е така, кога ще бъде направено?

2. Възнамерява ли Комисията да покани организациите на гражданското общество, 
работещи в областта на равенството, да участват и да допринасят за работата на тази 
работна група?

1 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf

2 https://twitter.com/helenadalli/status/1197216616381124609


