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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000027/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld
în numele Grupului Renew

Subiect: Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen

Egalitatea de gen este consacrată în tratatele europene începând din 1957. Articolul 157 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că bărbații și femeile ar trebui să primească 
remunerație egală pentru muncă egală și autorizează acțiuni pozitive pentru capacitarea femeilor. 
Articolul 153 din TFUE îi permite UE să acționeze în domeniul mai larg al egalității de șanse și al 
egalității de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă. Articolul 19 din TFUE prevede 
adoptarea unor acte legislative pentru combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv pe criterii 
de sex.

În prezent, UE se confruntă cu provocări serioase în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de 
gen: eradicarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, eliminarea diferenței de remunerare 
între femei și bărbați, îmbunătățirea accesului femeilor la piața muncii, creșterea reprezentării femeilor 
în politică și asigurarea respectării și a accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente. Anul 2020 marchează cea de a 25-a aniversare a adoptării Declarației de la 
Beijing și a Platformei de acțiune, iar UE a adoptat recent o nouă strategie privind egalitatea de gen.

Deși comisara Helena Dalli are în mod exclusiv responsabilitatea pentru egalitate, iar Parlamentul 
European dispune de o comisie dedicată drepturilor femeilor și egalității de gen, nu există nicio 
formațiune specifică a Consiliului pentru egalitatea de gen, iar miniștrii și secretarii de stat 
responsabili de egalitatea de gen nu au niciun forum specific pentru discuții.

În concluziile sale „Economii caracterizate prin egalitatea de gen în UE: calea de urmat”, adoptate la 
10 decembrie 2019, Consiliul subliniază că „deși provocările vechi rămân, apar altele noi. Obiectivele 
stabilite pentru egalitatea de gen nu au fost atinse pe deplin” și invită Comisia și statele membre să 
„consolideze egalitatea de gen [...] prin promovarea activă a dialogului politic la nivel înalt privind 
aspectele legate de egalitatea de gen în UE și la cel mai înalt nivel politic”.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului, Consiliul European stabilește 
formațiunile Consiliului. În acest context:

1. Recunoaște Consiliul că este necesară o formațiune pentru egalitatea de gen care să reunească 
miniștrii și secretarii de stat responsabili de egalitatea de gen, pentru a adopta măsuri comune și 
concrete de abordare a provocărilor în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de gen?

2. Se va angaja Consiliul să înființeze, fără întârziere, o formațiune pentru egalitatea de gen pentru 
a se asigura că aspectele legate de egalitatea de gen sunt dezbătute la cel mai înalt nivel politic?
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