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Fråga för skriftligt besvarande E-000716/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Cornelia Ernst (The Left), Romeo Franz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), 
Hilde Vautmans (Renew), Samira Rafaela (Renew), Peter Pollák (PPE), Gwendoline Delbos-
Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Maria 
Walsh (PPE), Brando Benifei (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), 
Dietmar Köster (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Marisa Matias (The Left), 
Karen Melchior (Renew), José Gusmão (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Angående: Genomförande av EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 – EU:s samordnare för 
kampen mot rasism

Kommissionen rekryterar för närvarande en samordnare för arbetet mot rasism. Det främsta 
önskemålet från Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för antirasism och mångfald (ARDI) och det 
civila samhället var att rekrytera en expert med relevant erfarenhet som skulle ha en operativ roll och 
själv tillhöra en etnisk minoritet, vilket samtidigt skulle återspegla kommissionens ansträngningar att 
öka sin mångfald.

Med tanke på att den pågående rekryteringsprocessen endast är öppen för kommissionens befintliga 
personal, finns det en oro för att vissa av ovannämnda rekommendationer från de legitima 
företrädarna för berörda grupper inte kommer att uppfyllas. Europaparlamentets tvärpolitiska grupp 
för antirasism och mångfald skulle vilja se mer öppenhet och en verklig omsorg och noggrannhet i 
denna process. En av våra rekommendationer var dessutom att kommissionen skulle anlita ett team 
för arbetet med att bekämpa rasism, i stället för en enda samordnare.

1. Planerar kommissionen att anställa en samordnare eller ett team? Vilka är de viktigaste 
urvalskriterierna och när kommer samordnaren/teamet att börja sitt nya arbete?

2. Kommissionen har ju redan en samordnare för att motverka hat mot muslimer, en enhet för 
romer och en grupp för arbetet mot antisemitism. Vilken typ av struktur kommer att användas för 
rasismbekämpningen? Hur kommer antirasism-samordnaren att samarbeta med befintliga 
ovannämnda strukturer, och vilken hierarki kommer att gälla för deras olika ansvarsområden?

3. Vilka kommer samordnarens huvuduppgifter att vara?


