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Betreft: Taskforce Gelijkheid

Volgens de opdrachtbrief van Commissievoorzitter Von der Leyen aan commissaris voor Gelijkheid 
Helena Dalli “zal een taskforce van deskundigen van de diensten van de Commissie u bij uw werk 
ondersteunen”1. Deze taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van alle diensten van de Commissie 
en de Europese Dienst voor extern optreden om te zorgen voor een adequate mainstreaming van 
gelijkheid in al het door de Commissie voorgestelde relevante beleid.

Op 20 november 2019 namen wij kennis van een bericht op de sociale media, waarin commissaris 
Dalli de eerste bijeenkomst van de taskforce Gelijkheid aankondigde2. We weten echter niet wat de 
resultaten van die eerste vergadering waren en of de taskforce opnieuw bijeen is gekomen, 
aangezien hierover geen informatie te vinden is op de website van de Commissie. Daarom willen we 
graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Is de Commissie van plan een webpagina te publiceren met alle relevante informatie over de 
taskforce Gelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar leden, werkwijze, 
werkprogramma en de notulen van de vergaderingen die tot dusver hebben plaatsgevonden? Zo 
ja, wanneer?

2. Streeft de Commissie ernaar maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gelijkheid 
uit te nodigen om deel te nemen aan en bij te dragen aan de werkzaamheden van deze 
taskforce?

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


