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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005571/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Grupul operativ pentru egalitate

Astfel cum se menționează în scrisoarea de misiune a Președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, 
adresată Comisarei pentru egalitate, Helena Dalli, „un grup operativ alcătuit din experți din cadrul 
serviciilor Comisiei vă va sprijini în activitatea dumneavoastră”1. Acest grup operativ este format din 
reprezentanți ai tuturor serviciilor Comisiei și ai Serviciului European de Acțiune Externă, obiectivul 
său fiind acela de a asigura integrarea adecvată a aspectelor referitoare la egalitate în toate politicile 
relevante propuse de Comisie.

La 20 noiembrie 2019, am luat cunoștință de un mesaj transmis pe platformele de comunicare 
socială, prin care comisara Dalli a anunțat prima reuniune a Grupului operativ pentru egalitate2. Pe de 
altă parte, nu am fost informați cu privire la rezultatele acestei prime reuniuni sau dacă grupul operativ 
a organizat și alte reuniuni ulterioare, întrucât pe site-ul internet al Comisiei nu există informații în 
acest sens. Prin urmare, așteptăm cu interes răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Intenționează Comisia să prezinte pe o pagină web toate informațiile relevante privind Grupul 
operativ pentru egalitate, care să se refere, printre altele, la membrii acestuia, la metodele sale 
de lucru, la programul său de activitate și la procesele-verbale ale reuniunilor desfășurate până 
în prezent? Dacă răspunsul este afirmativ, când se va realiza acest lucru?

2. Intenționează Comisia să invite organizațiile societății civile active în domeniul egalității să 
participe și să contribuie la activitatea desfășurată de acest grup operativ?

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


