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Předmět: Pracovní skupina pro rovnost

Podle toho, co uvedla předsedkyně Komise von der Leyenová v pověřovacím dopise zaslaném 
komisařce pro rovnost Heleně Dalliové, by komisařku v její práci měla podporovat „pracovní skupina 
pro rovnost složená z odborníků z útvarů Komise“1. Tato skupina se skládá ze zástupců všech útvarů 
Komise a Evropské služby pro vnější činnost, aby bylo zajištěno odpovídající zohledňování 
problematiky rovnosti ve všech relevantních politikách, které Komise navrhuje.

Dne 20. listopadu 2019 jsme se dozvěděli o zprávě, která se objevila v sociálních médiích a v níž 
komisařka Dalliová informovala o první schůzi této pracovní skupiny2. Nicméně výsledky této první 
schůze nám nejsou známy, stejně jako nevíme, zda proběhla nějaká další schůze skupiny, jelikož na 
internetových stránkách Komise nejsou žádné informace. Uvítali bychom tedy odpovědi na tyto 
otázky:

1. Má Komise v plánu zřídit internetovou stránku, na níž by zveřejnila veškeré podstatné informace 
o pracovní skupině pro rovnost, včetně informací o jejích členech, pracovních metodách a 
pracovním plánu a včetně zápisů ze schůzí, které dosud proběhly? Pokud ano, kdy tak učiní?

2. Má Komise v úmyslu vyzvat organizace občanské společnosti, které se zabývají rovností, aby se 
zapojily do činnosti této skupiny a přispěly k její práci?

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


