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Vec: Pracovná skupina pre rovnosť

Podľa poverovacieho listu predsedníčky Komisie von der Leyenovej adresovaného komisárke pre 
rovnosť Helene Dalliovej „pri Vašej práci Vás bude podporovať osobitná skupina zložená z 
odborníkov z útvarov Komisie“1. Táto pracovná skupina je zložená zo zástupcov všetkých útvarov 
Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť s cieľom zabezpečiť primerané uplatňovanie 
hľadiska rovnosti vo všetkých príslušných politikách, ktoré navrhuje Komisia.

Dňa 20. novembra 2019 sa nám dostal do pozornosti odkaz na sociálnych médiách, v ktorom 
komisárka Dalli oznámila prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre rovnosť2. Nevieme však, aké boli 
výsledky prvého stretnutia, alebo či sa pracovná skupina stretla znova, pretože na webovom sídle 
Komisie nie sú k dispozícii žiadne informácie. Preto by sme radi dostali odpoveď na tieto otázky:

1. Plánuje Komisia uverejniť internetovú stránku so všetkými relevantnými informáciami o pracovnej 
skupine pre rovnosť, a to vrátane jej členov, pracovných metód, pracovného plánu a zápisníc zo 
zasadnutí, ktoré sa doteraz konali? Ak áno, kedy tak spraví?

2. Má Komisia v úmysle vyzvať organizácie občianskej spoločnosti pracujúce v oblasti rovnosti, aby 
sa zapojili do práce tejto pracovnej skupiny a prispeli k jej činnosti?

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


