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Pergunta com pedido de resposta escrita E-005571/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
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)

Assunto: Grupo de trabalho para a igualdade

Na sua carta de missão dirigida à comissária responsável pela igualdade, Helena Dalli, a Presidente 
Ursula von der Leyen refere que um grupo de trabalho composto por peritos dos serviços da 
Comissão apoiará o trabalho da comissária1. Este grupo de trabalho é composto por representantes 
de todos os serviços da Comissão e do Serviço Europeu para a Ação Externa, a fim de assegurar a 
integração adequada da igualdade em todas as políticas relevantes propostas pela Comissão.

Em 20 de novembro de 2019, chegou ao nosso conhecimento uma mensagem nas redes sociais, na 
qual o Comissária Helena Dalli anunciava a primeira reunião do grupo de trabalho para a igualdade2. 
No entanto, desconhecemos os resultados dessa primeira reunião ou se o grupo de trabalho voltou a 
reunir-se desde então, uma vez que não existem informações a este respeito no sítio Web da 
Comissão. Por conseguinte, convidamos a Comissão a responder às seguintes perguntas:

1. Tenciona a Comissão publicar uma página Web com todas as informações pertinentes sobre o 
grupo de trabalho para a igualdade, incluindo, designadamente, os seus membros, métodos de 
trabalho, o plano de trabalho e as atas das reuniões realizadas até à data? Em caso afirmativo, 
quando estará disponível?

2. Tenciona a Comissão convidar as organizações da sociedade civil que trabalham no domínio da 
igualdade a participar e contribuir para o trabalho deste grupo?

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


