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Συνοπτική έκθεση της έβδομης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής  

της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 

16:15 - 17:45, κτίριο Europa (αίθουσα S7, υβριδική συνεδρίαση) 

Συμμετέχοντες: βλ. τον κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την 
έβδομη συνεδρίασή της στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 στο κτίριο του Συμβουλίου (σε υβριδική 
μορφή). 
 
Στην έβδομη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν το μέλος του ΕΚ, κ. Guy VERHOFSTADT, ο 
αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβενίας, κ. Gašper DOVŽAN και η 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Dubravka 
ŠUICA. Ο κ. DOVŽAN κήρυξε την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή και αντάλλαξαν απόψεις με αυτήν 
σχετικά με τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και, ειδικότερα, τη θετική εμπειρία από την 
πρώτη συνεδρίαση της 1ης ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Σεπτεμβρίου 
στο Στρασβούργο. 
 
Οι συμπρόεδροι επίσης ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή και αντάλλαξαν απόψεις με 
αυτήν σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, μεταξύ άλλων για τις ενδιάμεσες 
εκθέσεις και τον συντονισμό της πλατφόρμας. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου Ολομέλειας 
της Διάσκεψης στις 22 και 23 Οκτωβρίου, με ομαδοποίηση των θεμάτων στις πρωινές και 
τις απογευματινές συνεδριάσεις. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την εναρκτήρια σύνοδο Ολομέλειας 
της Διάσκεψης· οι συμπρόεδροι θα συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες των επόμενων 
συνόδων Ολομέλειας λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την πορεία των 
συζητήσεων για τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης και τα εκκρεμή 
ζητήματα και συζήτησαν τα ζητήματα αυτά με τους συμμετέχοντες. 
 
Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εκφράζοντας την 
ικανοποίησή του για την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας ευρωπαίων πολιτών «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/ νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός 
και εκπαίδευση /ψηφιακός μετασχηματισμός», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 
Σεπτεμβρίου 2021. 
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1. Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών 

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση αυτού του σημείου της 
ημερήσιας διάταξης και αξιολόγησε θετικά την πρώτη συνεδρίαση της 1ης ομάδας 
(Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/ νεολαία, αθλητισμός, 
πολιτισμός και εκπαίδευση /ψηφιακός μετασχηματισμός). Εξήρε τη δραστηριοποίηση και 
τη θετική εμπειρία των συμμετεχόντων πολιτών. Η πρώτη ομάδα προσδιόρισε με επιτυχία 
τους πέντε άξονες εργασίας της, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους 
θέματα, για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις εργασίας: «εργασία στην Ευρώπη», «οικονομία 
για το μέλλον», «μια δίκαιη κοινωνία», «μάθηση στην Ευρώπη» και «δεοντολογικός και 
ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός». Η ομάδα επέλεξε επίσης τους 20 εκπροσώπους της 
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Στο Στρασβούργο ήταν παρόντα πολυάριθμα μέσα 
ενημέρωσης τα οποία κάλυψαν αυτή την πρώτη συνεδρίαση. 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) επίσης υπογράμμισε ότι αυτή η σπουδαία καινοτομία 
της Διάσκεψης ξεκίνησε θετικά. Αναφέρθηκε στις εκπληκτικές εικόνες των καθισμένων στο 
ημικύκλιο του Στρασβούργου πολιτών από διαφορετικά κράτη μέλη, υπόβαθρα και ηλικίες, 
και υπενθύμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ο ισχυρός τους ρόλος στην Ολομέλεια. Η 
συμπρόεδρος παρατήρησε ότι οι άξονες που επέλεξαν οι πολίτες αντικατοπτρίζουν τις 
συμβολές που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Ζήτησε από όλους να 
μεγιστοποιήσουν τις επικοινωνιακές προσπάθειες για την προώθηση της Διάσκεψης.  

Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) συμφώνησε με τη θετική αξιολόγηση της συνεδρίασης 
της πρώτης ομάδας.  
 
Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε:  

 Οι συμμετέχοντες συμμερίστηκαν τη θετική αξιολόγηση της συνεδρίασης της 
πρώτης ομάδας· 

 Διάφοροι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τους εμπειρογνώμονες που 
υπέβαλαν εισαγωγικές εισηγήσεις στην ομάδα καθώς και σχετικά με την επιλογή 
των διαμεσολαβητών· 

 Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας· 
 Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν μεγαλύτερο αριθμό παρατηρητών της 

εκτελεστικής επιτροπής στις ομάδες·  
 Διάφοροι συμμετέχοντες έθεσαν το ερώτημα πώς οι εργασίες των ομάδων 

ευρωπαίων πολιτών θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις στην Ολομέλεια.  

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) υπενθύμισε ότι δύο από τις συνόδους Ολομέλειας της 
Διάσκεψης θα αφιερωθούν στη συζήτηση των συστάσεων των ομάδων πολιτών και ότι οι 
εκπρόσωποι των ομάδων είναι πλήρη μέλη της Ολομέλειας και των ομάδων εργασίας της, 
πράγμα που εξασφαλίζει σαφή σύνδεση μεταξύ των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και της 
Ολομέλειας. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι συστάσεις των ομάδων θα πρέπει να 
αποτυπωθούν στα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης.  

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι τα ονόματα και τα βιογραφικά των 
εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και ότι οι διαμεσολαβητές είναι 
έμπειροι επαγγελματίες και αποτελούν μέρος της κοινοπραξίας εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών. Όσον αφορά τον αριθμό των παρατηρητών της εκτελεστικής επιτροπής στις 
ομάδες ευρωπαίων πολιτών, παρόλο που μπορεί να υπάρχει έως ένα βαθμό ευελιξία ως 
προς τον αριθμό, οι πολίτες δεν θα πρέπει να παραγκωνίζονται, ενώ υφίστανται επιπλέον 
πρακτικοί περιορισμοί. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι συζητήσεις ολομέλειας των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών μεταδίδονται διαδικτυακά στην αρχική σελίδα της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας. 
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Συμπέρασμα: 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή και αντάλλαξαν απόψεις με 
αυτήν σχετικά με τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και, ειδικότερα, τη θετική εμπειρία από 
την πρώτη συνεδρίαση της 1ης ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 
Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. 

 
2. Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: Ενημέρωση από τους συμπροέδρους και 

ανταλλαγή απόψεων - Ενδιάμεσες εκθέσεις - Συντονισμός της πλατφόρμας 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση αυτού του σημείου της 
ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι οι επικοινωνιακές εκστρατείες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής απέφεραν αποτελέσματα, με πάνω από 
τρία εκατομμύρια διαφορετικούς επισκέπτες στην πλατφόρμα, αλλά ότι, ωστόσο, 
χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή. Οι 
ομάδες ευρωπαίων πολιτών αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 
στην πλατφόρμα. Η συμπρόεδρος παρουσίασε την πρώτη ενδιάμεση έκθεση, η οποία είναι 
διαθέσιμη στην πλατφόρμα και στις 24 γλώσσες. Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει 
επισκόπηση των συμβολών των πολιτών στην πλατφόρμα, η οποία αποτελεί τον κύριο 
κόμβο για τις εισηγήσεις των πολιτών. Η έκθεση εκπονήθηκε από πάροχο υπηρεσιών στο 
πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί με τη ΓΔ Επικοινωνίας της Επιτροπής. Η έκθεση 
επικεντρώνεται σε ποιοτική ανάλυση των συμβολών, με νοητικούς χάρτες που βοηθούν 
στην απεικόνιση των διαφόρων ομάδων ιδεών. Η συμπρόεδρος τόνισε ότι η ενδιάμεση 
έκθεση και οι νοητικοί χάρτες παρουσιάστηκαν στους πολίτες κατά τη συνεδρίαση της 
πρώτης ομάδας. Ενημέρωσε ότι η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση έχει προγραμματιστεί για τα 
μέσα Οκτωβρίου. 

Όσον αφορά τον συντονισμό της πλατφόρμας, η συμπρόεδρος ενημέρωσε ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα. Επεσήμανε ότι οι κύριοι στόχοι του 
συντονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι ο Χάρτης της Διάσκεψης τηρείται πλήρως, ότι η 
πλατφόρμα χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται και ότι παραμένει 
ένας χώρος στον οποίον πολίτες από διαφορετικά υπόβαθρα και κοινωνικά στρώματα και 
από κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αισθάνονται άνετα και θα είναι ευπρόσδεκτοι 
να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η συμπρόεδρος διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα 
συντονίζεται, βάσει σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από συντονιστική ομάδα η 
οποία εργάζεται υπό την εποπτεία της κοινής γραμματείας εξ ονόματος της εκτελεστικής 
επιτροπής της Διάσκεψης. Η συντονιστική ομάδα εξετάζει το περιεχόμενο της πλατφόρμας 
μετά την ανάρτησή του, δεν υπάρχει εκ των προτέρων έλεγχος περιεχομένου και, όταν μια 
συμβολή αποκρύπτεται, ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα από τη συντονιστική ομάδα στο 
οποίο αιτιολογείται η ενέργεια αυτή. 

Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε:  

 Οι συμμετέχοντες σε γενικές γραμμές θεώρησαν ότι η έκθεση είναι ένα καλό προϊόν 
που παρουσιάζει τις συμβολές με ισορροπημένο τρόπο και υπογράμμισαν τη 
χρησιμότητα των νοητικών χαρτών· 

 Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ότι η πλατφόρμα 
εξακολουθεί να στερείται προβολής και ανέφεραν τις δράσεις που έχουν αναλάβει 
για να την καταστήσουν γνωστή στα δίκτυά τους· 

 Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν προβληματισμό για συγκεκριμένες πτυχές της 
έκθεσης, ιδίως όσον αφορά την αποτύπωση ορισμένου περιεχομένου στη 
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συνοπτική παρουσίαση, τη δυνητική σιωπηρή ιεράρχηση ανάλογα με τη σειρά των 
θεμάτων, τη σημασία της διατύπωσης ιδεών έναντι των εκδηλώσεων και την 
αναφορά σε συγκεκριμένα κράτη μέλη· 

 Ορισμένοι συμμετέχοντες επέμειναν ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζονται 
στην Ολομέλεια και στις ομάδες εργασίας της· 

 Ετέθη επίσης το ερώτημα εάν η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να έχει κάποια 
συμμετοχή στην έκθεση αυτή.  

Οι συμπρόεδροι σημείωσαν τα ζητήματα που τέθηκαν και τόνισαν ότι η εκτελεστική 
επιτροπή δεν έχει και δεν μπορεί να έχει ρόλο επανεξέτασης των εκθέσεων αυτών, 
δεδομένου ότι δεν πρόκειται για εγχείρημα πολιτικού χαρακτήρα. Οι συμπρόεδροι 
επιβεβαίωσαν επίσης ότι η ημερήσια διάταξη της συνόδου Ολομέλειας του Οκτωβρίου θα 
περιλαμβάνει σημείο για τις ενδιάμεσες εκθέσεις που θα επιτρέψει μια διεξοδικότερη 
συζήτηση.  

Συμπέρασμα:  

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή και αντάλλαξαν απόψεις με 
αυτήν σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, μεταξύ άλλων για τις 
ενδιάμεσες εκθέσεις και τον συντονισμό της πλατφόρμας. 

 

3. Ολομέλεια της Διάσκεψης, 22-23 Οκτωβρίου - Προτεινόμενη ημερήσια διάταξη: 
Έγκριση - Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας 

Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) παρουσίασε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 
Ολομέλειας. Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) εισηγήθηκε να οργανωθεί η ημερήσια 
διάταξη σε δύο ενότητες συζητήσεων και η πρωινή ενότητα να επικεντρωθεί στις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών, στις εθνικές εκδηλώσεις και ομάδες και στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση 
για τη Νεολαία ενώ η απογευματινή ενότητα να επικεντρωθεί στην πλατφόρμα. Το σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με τις ανωτέρω τροποποιήσεις. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την 
ολομέλεια της Διάσκεψης γενικότερα, αντλώντας διδάγματα από την εναρκτήρια σύνοδο 
Ολομέλειας της 19ης Ιουνίου και εγείροντας τα ακόλουθα ζητήματα: 

 Υπήρξε ευρεία συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων ότι η Ολομέλεια θα πρέπει να 
είναι πιο διαδραστική, ώστε να διεξάγεται πραγματική συζήτηση με μεγαλύτερη 
επικέντρωση στην ουσία·  

 Ορισμένοι συμμετέχοντες διερωτήθηκαν πώς η συγκεκριμένη συμβολή τους επί του 
περιεχομένου μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία·  

 Τέθηκε το ζήτημα της συμμετοχής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) συμφώνησε με τους συμμετέχοντες ότι οι συζητήσεις 
στην εναρκτήρια σύνοδο Ολομέλειας αποτελούνταν από σύντομες παρεμβάσεις με 
περιορισμένη διάδραση μεταξύ των ομιλητών. Εισηγήθηκε να δοθεί σε κάθε συνιστώσα, 
επιπλέον του χρόνου αγόρευσής της, μία ορισμένη πίστωση χρόνου αντίδρασης σε 
παρεμβάσεις άλλων συνιστωσών, την οποία κάθε συνιστώσα θα χρησιμοποιεί κατά το 
δοκούν. 

Οι συμπρόεδροι τόνισαν ότι θα συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες της Ολομέλειας 
έχοντας κατά νου αυτές τις εκτιμήσεις. 

Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, οι συμπρόεδροι υπενθύμισαν ότι οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων δεν αποτελούν επίσημα μέρος της διαδικασίας της Διάσκεψης, αλλά 
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επιβεβαίωσαν εκ νέου την προθυμία τους να βρουν κατάλληλους τρόπους για τη 
συμμετοχή αυτών των χωρών. 

Όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό, ζητήθηκε και πάλι η τροποποίηση της 
υποσημείωσης 7 του εσωτερικού κανονισμού ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα να 
καταγράφονται οι αποκλίνουσες απόψεις και των κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών στην Ολομέλεια.  

Οι συμπρόεδροι διευκρίνισαν ότι σύντομα θα σταλεί γραπτή απάντηση για το θέμα αυτό.  

Συμπέρασμα:  

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου Ολομέλειας 
της Διάσκεψης στις 22 και 23 Οκτωβρίου, με ομαδοποίηση των θεμάτων στις πρωινές και 
τις απογευματινές συνεδριάσεις. 

Η εκτελεστική επιτροπή αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την εναρκτήρια σύνοδο 
Ολομέλειας της Διάσκεψης· οι συμπρόεδροι θα συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες 
των επόμενων συνόδων Ολομέλειας λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις. 

 
4. Ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης: Ενημέρωση από τους 

συμπροέδρους 

Κατά την εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε ο κ. Gašper 
Dovžan (συμπρόεδρος). Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι από την πλευρά του 
Συμβουλίου σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσον αφορά τις 
ομάδες εργασίας, καθώς και μεταξύ των συμπροέδρων κατά την τελευταία συνεδρίασή 
τους, και ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα, και 
συγκεκριμένα για το πώς και από ποιους θα παρουσιαστεί το έργο των ομάδων εργασίας 
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Εξέφρασε την άποψη ότι η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα 
πρέπει να παραμείνει το κατ’ εξοχήν φόρουμ συζητήσεων και ότι τα αποτελέσματα των 
ομάδων εργασίας θα πρέπει να παραμείνουν ανεπίσημα, εκφράζοντας ανησυχία μήπως οι 
γραπτές εκθέσεις των ομάδων εργασίας επισκιάσουν τις εργασίες της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης. 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμη να καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό 
να υποβάλει τα αποτελέσματα των εργασιών στην Ολομέλεια της Διάσκεψης ένας/μία 
πολίτης εξ ονόματος της ομάδας εργασίας, μαζί με τον/την πρόεδρο.  

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) ζήτησε να επιλυθεί το ζήτημα των ομάδων εργασίας 
το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις επί της ουσίας και να 
σταματήσουν οι συζητήσεις επί της διαδικασίας. Εξέφρασε την άποψη ότι ο/η πρόεδρος 
κάθε ομάδας εργασίας που εκπροσωπεί συνολικά την ομάδα εργασίας θα πρέπει να 
παρουσιάσει το έργο της στην Ολομέλεια, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθεί αντίδραση 
εκπροσώπου των ομάδων πολιτών στην ομάδα εργασίας. Έκρινε επίσης ότι γραπτά 
συνοπτικά πρακτικά των ομάδων εργασίας θα πρέπει να υποβληθούν στην Ολομέλεια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ισότητα όλων των μελών της.  

Κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν:  

 Ορισμένοι τόνισαν την αντίθεσή τους σε κάθε είδους γραπτή έκθεση των ομάδων 
εργασίας, ενώ άλλοι επέμειναν στην ανάγκη υποβολής γραπτών εκθέσεων στην 
Ολομέλεια·  

 Τέθηκε ερώτημα σχετικά με τον πραγματικό σκοπό των ομάδων εργασίας·  



Summary report 11.10.2021 

 

6 
 

 Κάποιοι άλλοι υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία των ομάδων εργασίας και 
θεώρησαν ότι οι ομάδες αυτές αποτελούν ευκαιρία για εις βάθος συζητήσεις στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης· 

 Διάφοροι συμμετέχοντες ζήτησαν την ταχεία επίτευξη συμφωνίας και την ταχεία 

έναρξη λειτουργίας των ομάδων εργασίας. 

Οι συμπρόεδροι θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τους σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για 

τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης.  

Συμπέρασμα:  

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την πορεία των 

συζητήσεων για τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης και τα εκκρεμή 

ζητήματα και συζήτησαν τα ζητήματα αυτά με τους συμμετέχοντες. 

 

Επόμενη συνεδρίαση:  

Δεν ορίστηκε ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Susanne Höke, μέλος της κοινής γραμματείας 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

20 Σεπτεμβρίου 2021, 16:15-18:00, κτίριο EUROPA, αίθουσα S7 και διαδικτυακή πρόσβαση 

  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 


