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Przedmiot: Grupa zadaniowa ds. równości

W piśmie określającym zadania komisarz ds. równości Heleny Dalli przewodnicząca Komisji Ursuli 
von der Leyen stwierdziła, że „grupa zadaniowa złożona z ekspertów ze służb Komisji będzie 
wspierać Panią w pracach”1. W grupie zadaniowej reprezentowani są przedstawiciele wszystkich 
służb Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby zagwarantować odpowiednie 
uwzględnianie kwestii równości we wszystkich strategiach politycznych zaproponowanych przez 
Komisję.

20 listopada 2019 r. zwróciliśmy uwagę na wiadomość w mediach społecznościowych, w której 
komisarz Dalli ogłosiła pierwsze posiedzenie grupy zadaniowej ds. równości2. Nie wiemy jednak ani 
jaki był wynik tego pierwszego posiedzenia ani czy grupa zadaniowa spotkała się ponownie, 
ponieważ na stronie internetowej Komisji nie ma na ten temat informacji. W związku z powyższym 
zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Czy Komisja planuje opublikować na stronie internetowej informacje zawierające wszystkie 
istotne informacje na temat grupy zadaniowej ds. równości, w tym m.in. jej składu, metod pracy, 
planu prac i protokoły posiedzeń, które odbyły się do tej pory? Jeśli tak, kiedy to nastąpi?

2. Czy Komisja zamierza zaprosić organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz 
równości do udziału i wniesienia wkładu w prace grupy zadaniowej?

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


