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Tuarascáil achomair ar an seachtú cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin  

na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

Dé Luain, an 20 Meán Fómhair 2021 

16.15 - 17.45, áras Europa (seomra cruinnithe S7, cruinniú hibrideach) 

Na rannpháirtithe: féach liosta na rannpháirtithe san iarscríbhinn 

Achoimre agus conclúidí: 
 
Thionóil Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa an seachtú cruinniú dá 
chuid an 20 Meán Fómhair 2021 i bhfoirgneamh na Comhairle (i bhformáid hibrideach). 
 

Ba iad FPE Guy VERHOFSTADT, Státrúnaí Parlaiminte na Slóivéine um Ghnóthaí 
an Aontais Eorpaigh Gašper DOVŽAN, agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Dhaonlathas 
agus um Dhéimeagrafaíocht Dubravka ŠUICA, a bhí ina gcomhchathaoirligh ar an seachtú 
cruinniú. Gašper DOVŽAN a chuir tús agus deireadh leis an gcruinniú. 
 
Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas agus bhí malartú tuairimí ann 
maidir leis na Painéil Saoránach Eorpach agus go háirithe maidir leis an taithí dhearfach a 
fuarthas sa chéad seisiúin de Phainéal 1, a tionóladh an 17-19 Meán Fómhair in Strasbourg. 
 
Ina theannta sin chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas maidir leis an 
Ardán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear tuarascálacha eatramhacha agus modhnóireacht 
ardáin. 
 
D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin dréacht-chlár oibre Chruinniú iomlánach Chomhdháil 
an 22 agus an 23 Deireadh Fómhair, dréachtchlár ar ar cuireadh grúpa ábhar don seisiúin ar 
maidin agus don seisiún san iarnóin. 
 
Bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin maidir leis an gcéad seisiún iomlánach den 
Chomhdháil; pléifidh na Comhchathaoirligh sonraí na gcéad Seisiúin Iomlánacha eile a 
thuilleadh agus na breithnithe sin á gcur san áireamh. 
 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi staid an phlé maidir le 
Meithleacha Sheisiún Iomlánach na Comhdhála agus faoi na saincheisteanna atá fós gan 
réiteach agus phléigh siad iad sin leis na rannpháirtithe. 

 

Is é Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) a chuir tús leis an gcruinniú agus chuir sé in iúl go 

raibh sé sásta leis an gcéad seisiún den phainéal Saoránach Eorpach arb iad a leanas na 

hábhair ann: geilleagar níos láidre, an ceartas sóisialta agus poist/an óige, an spórt, an cultúr 

agus an t-oideachas / an claochlú digiteach, a reáchtáladh an 17-19 Meán Fómhair 2021. 
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1. Faisnéis uasdátaithe faoi na Painéil Saoránach Eorpach 

Is é Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) a rinne cathaoirleacht ar an mír seo ar an gclár 
oibre agus rinne sé measúnú dearfach ar an gcéad seisiún de Phainéal 1 (geilleagar níos láidre, 
an ceartas sóisialta agus poist/an óige, an spórt, an cultúr agus an t-oideachas / an claochlú 
digiteach). Chuir sé i dtreis a thiomanta a bhí na saoránaigh rannpháirteacha agus go raibh an 
t-eispéireas a bhí acu dearfach. D’éirigh leis an gcéad phainéal na cúig shruth oibre, a 
ngabhann roinnt fothopaicí le gach ceann acu sin, a bheith le tabhairt fúthu sa dá sheisiún seo 
chugainn a aithint: ‘obair san Eoraip’, ‘geilleagar don todhchaí’, ‘sochaí chóir’, ‘foghlaim san 
Eoraip’ agus ‘claochlú digiteach eiticiúil sábháilte’. Lena chois sin, roghnaigh an painéal an 
20 ionadaí a rachaidh chuig Seisiún Iomlánach na Comhdhála. Bhí go leor soláthraithe meáin 
i láthair in Strasbourg, agus mar thoradh air sin clúdaíodh an scéal faoin gcéad seisiún sin ina 
dtuairiscí. 

Chuir Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) i bhfios, chomh láidir céanna, a dhearfaí a bhí an 
tús a cuireadh leis an gcuid is nuálaí sin den Chomhdháil. Meabhraíodh di na híomhánna 
cumhachtacha ina bhfeictear na saoránaigh sin agus iad ina suí sa seomra in Strasbourg, arb 
éagsúil a mBallstát, a gcúlra agus a n-aois, agus nach mór a áirithiú go mbeidh seasamh láidir 
ag saoránaigh sa Seisiún Iomlánach. Thug an Comhchathaoirleach faoi deara gur léiriú iad na 
sruthanna a roghnaigh na saoránaigh ar na rannchuidithe arna ndéanamh ar an ardán 
digiteach. D’iarr sí ar gach duine a oiread leasa agus is féidir a bhaint as na meáin chumarsáide 
chun an Chomhdháil a chur chun cinn.  

Ba é a mheas Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) gur seisiún dearfach a bhí sa chéad seisiún 
sin den phainéal. 
 

D’eascair an méid a leanas as an malartú tuairimí a rinneadh ina dhiaidh sin:  

 Bhí na rannpháirtithe ar aon intinn faoin measúnú dearfach a rinneadh ar an gcéad 
seisiún den phainéal; 

 Chuir roinnt rannpháirtithe ceisteanna faoi na saineolaithe a sholáthraigh intreoracha 
don phainéal agus faoi na héascaitheoirí a roghnaíodh le bheith ann freisin; 

 Fiafraíodh faoi chomhdhéanamh an phainéil; 

 D’iarr roinnt rannpháirtithe líon níos mó breathnóirí Boird Feidhmiúcháin a bheith ar 
na painéil;  

 D’fhiafraigh roinnt rannpháirtithe faoin dóigh a gcuirfí obair na bPainéal Saoránach 
Eorpach san áireamh sa Seisiún Iomlánach.  

Meabhraíodh do Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) gur cuireadh dhá cheann de 
sheisiúin iomlánacha na Comhdhála in áirithe chun na moltaí ó na painéil saoránach a 
chaibidil, agus gur lánchomhaltaí den Seisiún Iomlánach agus dá meithleacha iad ionadaithe 
na bPainéal, rud a chinntíonn go bhfuil nasc soiléir idir na Painéil Saoránach Eorpach agus an 
Seisiún Iomlánach. Bhreithnigh sé freisin nach mór moltaí na bpainéal a léiriú i dtoradh 
críochnaitheach na Comhdhála.  

Chuir na Comhchathaoirligh in iúl go bhfuil ainmneacha agus beathaisnéisí na saineolaithe ar 
fáil ar an ardán agus, maidir leis na héascaitheoirí, gur gairmithe iad a bhfuil taithí acu agus 
gur cuid den chuibhreannas de sholáthraithe seirbhíse seachtracha iad. I dtaca le líon na 
mbreathnóirí ón mBord Feidhmiúcháin sna Painéil Saoránach Eorpach, cé go bhféadfadh 
roinnt solúbthachta a bheith ann maidir lena líon, níor cheart saoránaigh a bhrú amach agus 
go bhfuil teorainneacha praiticiúla ann. Ar aon chuma, déantar sruthú gréasáin de phléití 
iomlána na bPainéal Saoránach Eorpach ar leathanach baile an ardáin dhigitigh ilteangaigh. 



Summary report 11.10.2021 

 

3 
 

Conclúid: 

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas agus bhí malartú tuairimí 

ann maidir leis na Painéil Saoránach Eorpach agus go háirithe maidir leis an taithí dhearfach 

a fuarthas sa chéad seisiúin de Phainéal 1, a tionóladh an 17-19 Meán Fómhair in 

Strasbourg. 

 

2. An tArdán Digiteach Ilteangach: Faisnéis ó na Comhchathaoirligh agus malartú tuairimí 

- Tuarascálacha eatramhacha - Modhnóireacht ardáin 

Is í Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) a rinne cathaoirleacht ar mhír sin an chláir 

oibre agus chuir sí in iúl go raibh toradh ar fheachtais chumarsáide a bhí faoi stiúir 

Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin, agus gur thug os cionn 3 mhilliún cuairteoir 

uathúil cuairt ar an ardán, ach gur gá níos mó a dhéanamh chun rannpháirtíocht ghníomhach 

a áirithiú. Táthar ag déanamh go spreagfaidh na Painéil Saoránach Eorpach spéis agus 

rannpháirtíocht san ardán. Chuir an Comhchathaoirleach an chéad tuarascáil eatramhach, atá 

ar fáil ar an ardán i ngach ceann de na 24 leagan teanga, i láthair. Is é is aidhm don tuarascáil 

forbhreathnú a thabhairt ar rannchuidiú na saoránach ar an ardán, arb é an príomh-mhol do 

rannchuidithe na saoránach é. Is soláthraí seirbhíse atá ag obair faoi chonradh le 

hArd-Stiúrthóireacht Cumarsáide an Choimisiúin a d’ullmhaigh an tuarascáil. Tá an tuarascáil 

seo dírithe ar anailís cháilíochtúil ar na rannchuidithe, agus gabhann meabhairmhapaí leis 

chun amharcléiriú a thabhairt ar na braislí éagsúla smaointe. Chuir an Comhchathaoirleach i 

bhfios go láidir gur cuireadh an tuarascáil eatramhach agus na meabhairmhapaí faoi bhráid 

na saoránach ag an gcéad seisiún den phainéal. Chuir sí in iúl go bhfuil an dara tuarascáil 

eatramhach beartaithe do lár mhí Dheireadh Fómhair. 

Maidir le modhnóireacht ardáin, chuir an Comhchathaoirleach in iúl nach raibh aon 

mhórfhadhbanna ann go dtí seo. Chuir sí in iúl go láidir gurb iad príomhchuspóirí na 

modhnóireachta a áirithiú go n-urramófar Cairt na Comhdhála go hiomlán, go n-úsáidfear an 

t-ardán chun na críche a beartaíodh dó agus gur spás é go fóill ina mbeidh saoránaigh ó gach 

cúlra, ó gach cearn den saol agus ó gach cearn den Aontas Eorpach ar a gcompord agus ina 

mbeidh fáilte roimh a rannchuidithe. Mhínigh an Comhchathaoirleach go bhfuil an t-ardán á 

stiúradh ag foireann modhnóireachta atá faoi chonradh ag an gCoimisiún Eorpach, agus iad 

ag obair faoi mhaoirseacht na Comhrúnaíochta thar ceann Bhord Feidhmiúcháin na 

Comhdhála. Athbhreithneoidh an fhoireann modhnóireachta ábhar ar an ardán tar éis a 

phostála, ní dhéanfar réamh-mhodhnóireacht ar an ábhar, agus nuair a choinnítear siar 

rannchuidiú, gheobhaidh an t-úsáideoir teachtaireacht ón bhfoireann modhnóireachta ina 

míneofar an chúis leis sin. 

D’eascair an méid a leanas as an malartú tuairimí a rinneadh ina dhiaidh sin:  

 Mheas na rannpháirtithe, ar an iomlán, gur toradh maith a bhí sa tuarascáil, gur 
cuireadh an t-ionchur i láthair ar bhealach cothrom agus gur cuireadh i dtreis a úsáidí 
atá meabhairmhapaí; 
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 Chuir roinnt rannpháirtithe in iúl go raibh imní orthu nach bhfuil an t-ardán feiceálach 
go fóill agus thug siad tuairisc ar na gníomhaíochtaí atá déanta acu chun feasacht a 
mhúscailt faoi i measc a gcuid líonraí; 

 Chuir rannpháirtithe áirithe in iúl go raibh imní orthu faoi ghnéithe ar leith den 
tuarascáil, go háirithe mar a léiríodh ábhar ar leith san achoimre feidhmiúcháin, an 
rangú intuigthe a d’fhéadfaí a dhéanamh trí ord na dtopaicí, an tábhacht a tugadh do 
smaointe seachas imeachtaí agus an tagairt do Bhallstáit shonracha; 

 D'áitigh roinnt rannpháirtithe go scrúdófaí na tuarascálacha sin sa Seisiún Iomlánach 
agus ina meithleacha oibre; 

 Dúirt rannpháirtí amháin freisin go raibh sé in amhras ar cheart don Bhord a bheith 
páirteach sa tuarascáil sin.  

Thug na Comhchathaoirligh dá n-aire na saincheisteanna a ardaíodh agus chuir siad i bhfios 
nach é ról an Bhoird Feidhmiúcháin na tuarascálacha sin a athbhreithniú agus nach féidir an 
ról sin a bheith aige, toisc nach cleachtadh polaitiúil é sin. Dhearbhaigh na Comhchathaoirligh 
freisin go mbeidh, ag seisiún iomlánach mhí Dheireadh Fómhair, mír cláir oibre maidir leis na 
tuarascálacha eatramhacha tráth a bheifear in ann plé níos doimhne a dhéanamh air.  

Conclúid:  

Ina theannta sin chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas maidir leis 
an Ardán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear tuarascálacha eatramhacha agus 
modhnóireacht ardáin. 

3. Seisiún Iomlánach na Comhdhála an 22-23 Deireadh Fómhair – Clár oibre molta: 
formhuiniú - malartú tuairimí maidir leis an gcéad seisiún iomlánach 

Thug Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) isteach an dréachtchlár oibre don 
Seisiún Iomlánach. Mhol Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) gur cheart an clár oibre a 
shocrú in dhá bhloc de dhíospóireachtaí, agus béim á leagan ar maidin ar na painéil Saoránach 
Eorpach, ar imeachtaí agus painéil náisiúnta agus ar an gCruinniú Eorpach um an Óige agus 
béim á leagan um thráthnóna ar an ardán. Formhuiníodh an dréachtchlár oibre dá réir. 

Sa phlé a d’eascair as sin, mhalartaigh na rannpháirtithe tuairimí ar Sheisiún Iomlánach 
na Comhdhála go leathan, bhain siad tátal as an gcéad seisiún iomlánach an 19 Meitheamh 
agus chuir siad na saincheisteanna seo a leanas: 

 Bhí comhaontú ginearálta ann i measc na rannpháirtithe gur cheart don Seisiún 
Iomlánach a bheith níos idirghníomhaí, ionas go bhféadfaí fíordhíospóireacht a 
dhéanamh agus díriú níos mó ar shubstaint;  

 Ní raibh a fhios ag roinnt rannpháirtithe conas is féidir lena n-ionchur iarbhír ar ábhar 
a bheith oiriúnach don phróiseas;  

 Pléadh an cheist maidir le rannpháirtíocht thíortha na mBalcán Thiar. 

D’aontaigh Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) leis na rannpháirtithe gur idirghabhálacha 
gearra a bhí sna díospóireachtaí ag an gcéad seisiún iomlánach agus go raibh na 
hidirghníomhaíochtaí idir cainteoirí sa seisiún sin teoranta. Mhol sé, le cois an ama labhartha, 
go mbronnfaí creidmheas ama áirithe ar gach comhpháirt chun freagra a thabhairt ar na 
hidirghabhálacha ó chomhpháirteanna eile, agus go n-úsáidfidís na creidmheasa sin mar ba 
mhian leo. 
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Chuir na Comhchathaoirligh i bhfios go láidir go ndéanfadh siad tuilleadh plé, agus na 
breithnithe sin á gcur san áireamh acu, ar shonraí an tSeisiúin Iomlánaigh. 

Maidir leis na Balcáin Thiar, mheabhraigh na Comhchathaoirligh nach cuid fhoirmiúil de 
phróiseas na Comhdhála iad tíortha na mBalcán Thiar, ach d’athdhearbhaigh siad a 
dtoilteanas teacht ar bhealaí oiriúnacha chun ról a thabhairt dóibh. 

Athluadh iarraidh i ndáil leis na Rialacha Nós Imeachta, is é sin Fonóta 7 de na Rialacha Nós 
Imeachta a mhodhnú chun go n-áireofaí an fhéidearthacht tuairimí éagsúla a thaifeadadh 
freisin ó chomhpháirtithe sóisialta agus ó gheallsealbhóirí eile sa Seisiún Iomlánach.  

Mhínigh na Comhchathaoirligh go seolfaí freagra i scríbhinn ar an ábhar seo go luath.  

Conclúid:  

D’fhormhuinigh an Bord Feidhmiúcháin dréachtchlár oibre Chruinniú iomlánach 
Chomhdháil an 22 agus an 23 Deireadh Fómhair, dréachtchlár ar ar cuireadh grúpa ábhar 
don seisiúin ar maidin agus don seisiún san iarnóin. 

Bhí malartú tuairimí ag an mBord Feidhmiúcháin maidir leis an gcéad seisiún iomlánach den 
Chomhdháil; pléifidh na Comhchathaoirligh sonraí na gcéad Seisiúin Iomlánacha eile a 
thuilleadh agus na breithnithe sin á gcur san áireamh. 

4. Meithleacha na Seisiún Iomlánach Comhdhála: eolas ó na Comhchathaoirligh 

Bhí Gašper Dovžan (Comhchathaoirleach) ina chathaoirleach ar phointe seo an chláir oibre. 
Chuir sé in iúl go ndearnadh dul chun cinn ar thaobh na Comhairle le linn an tsamhraidh i ndáil 
leis na Meithleacha, agus freisin idir na Comhchathaoirligh ag an gcruinniú deireanach a bhí 
acu, agus go leanfar leis an obair ar na saincheisteanna deireanacha atá fós gan réiteach, i.e. 
conas a chuirfear obair na Meithleacha faoi bhráid sheisiún iomlánach na Comhdhála, agus cé 
a dhéanfaidh sin. Mheas sé gur cheart, anois agus feasta, gur i seisiún iomlánach na 
Comhdhála a dhéanfaí an díospóireacht agus gur cheart toradh na Meithleacha a bheith 
neamhfhoirmiúil, agus is mian leis aird a tharraingt ar an imní atá air go dtabharfaí níos mó 
airde ar thuarascálacha i scríbhinn ó na Meithleacha ná ar an obair a dhéanann 
Seisiún Iomlánach na Comhdhála. 

Dheimhnigh Dubravka Šuica (Comhchathaoirleach) go raibh sí toilteanach teacht ar 
chomhaontú maidir leis na pointí deireanacha sin atá fós gan réiteach agus chuir sí i dtreis a 
thábhachtaí atá sé gur saoránach a dhéanfadh an tuairisciú thar ceann na Meithle, i dteannta 
an Chathaoirligh, do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála.  

D’iarr Guy Verhofstadt (Comhchathaoirleach) go réiteofaí ceist na Meithleacha a luaithe is 
féidir chun tús a chur leis an bplé ar shubstaint agus deireadh a chur leis an bplé ar nósanna 
imeachta. Mheas sé gur cheart do Chathaoirleach na Meithle, a dhéanann ionadaíocht ar an 
Meitheal ina iomláine, obair na meithle a chur faoi bhráid an tSeisiúin Iomlánaigh, agus ina 
dhiaidh sin go bhfaighfí freagairt láithreach ó ionadaí na bpainéal saoránach sa 
Mheitheal Oibre. Dúirt sé nár mhór go rachadh taifead achomair i scríbhinn ó na Meithleacha 
chuig an Seisiún Iomlánach chun trédhearcacht agus comhionannas a áirithiú do Chomhaltaí 
uile an tSeisiúin Iomlánaigh.  

D’eascair an méid seo a leanas as na pléití ina dhiaidh sin:  

 Chuir roinnt toscaireachtaí i bhfios go láidir go raibh siad i gcoinne tuarascáil i scríbhinn 
de chineál ar bith a fháil ó na Meithleacha, ach d’áitigh toscaireachtaí eile go gcaithfí 
go seolfaí tuarascálacha i scríbhinn chuig an Seisiún Iomlánach;  
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 Bhí amhras ann maidir le cuspóir iarbhír na Meithleacha;  

 Chuir toscaireachtaí eile i dtreis a thábhachtaí ar fad atá na Meithleacha agus mheas 
siad gur tugadh deis leo plé domhain a dhéanamh i gcomhthéacs na Comhdhála; 

 D’iarr roinnt rannpháirtithe go dtiocfaí ar chomhaontú go pras agus go gcuirfí tús leis 
na Meithleacha gan mhoill. 

Leanfaidh na Comhchathaoirligh lena bplé ar mhódúlachtaí Mheithleacha Sheisiún Iomlánach 
na Comhdhála.  

Conclúid:  

Chuir na Comhchathaoirligh an Bord Feidhmiúcháin ar an eolas faoi staid an phlé maidir le 

Meithleacha Sheisiúin Iomlánacha na Comhdhála agus faoi na saincheisteanna atá fós gan 

réiteach agus phléigh siad iad sin leis na rannpháirtithe. 

 

An chéad chruinniú eile:  

Níor socraíodh aon dáta don chéad chruinniú eile den Bhord Feidhmiúcháin. 

Teagmháil:  Susanne Höke, comhalta den Chomhrúnaíocht 
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AN CHOMHDHÁIL AR THODHCHAÍ NA hEORPA - CRUINNIÚ AN BHOIRD FEIDHMIÚCHÁIN 

20 Meán Fómhair 2021, 16.15-18.00, Seomra S7 in Áras EUROPA agus rochtain fhíorúil air 

  
LIOSTA NA RANNPHÁIRTITHE 

 
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 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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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 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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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) 

 


