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Συνοπτική έκθεση της ένατης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής  

της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

Τρίτη 5 Απριλίου 2022 

11:00-12:30, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αίθουσα R3.1, υβριδική συνεδρίαση) 

Συμμετέχοντες: βλ. τον κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα. 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την ένατη 
συνεδρίασή της στις 5 Απριλίου 2022 σε υβριδική μορφή. Στη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν 
το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Guy VERHOFSTADT, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Γαλλίας, κ. Clément BEAUNE και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα 
Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Dubravka ŠUICA. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Διάσκεψης της 8ης και 
9ης Απριλίου. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης συνόδου της Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 29 και 
30 Απριλίου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το φθινόπωρο του 2022 θα πραγματοποιηθεί «εκδήλωση 
ανατροφοδότησης» για τους πολίτες με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Οι συμπρόεδροι παρέσχον εντέλει διευκρινίσεις στην εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τη 
διαδικασία της Διάσκεψης, τόσο πριν από τις 9 Μαΐου (όσον αφορά τη μετατροπή των συστάσεων 
των ομάδων πολιτών σε προτάσεις της Ολομέλειας, ιδίως σχετικά με τον ρόλο των ομάδων 
εργασίας και τον τρόπο αξιολόγησης της συναίνεσης στην Ολομέλεια) όσο και μετά τις 9 Μαΐου 
(όσον αφορά τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, έκαστο αναλόγως των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες). 
 

1. Έγκριση της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης της συνόδου της Ολομέλειας στις 8 και 
9 Απριλίου 2022 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος). Τόνισε 
ότι η Ολομέλεια με εξολοκλήρου φυσική παρουσία θα πρέπει να επιδείξει υψηλό επίπεδο 
συμμετοχής των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας αυξημένη παρουσία στο 
Ημικύκλιο. Κατόπιν αιτήματος ενός/μιας εκ των προέδρων των ομάδων εργασίας, διευκρινίστηκε 
ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λίαν κατ’ εξαίρεση περισσότερες συνεδριάσεις των 
ομάδων εργασίας σε περίπτωση που ο/η πρόεδρος και ο/η εκπρόσωπος Τύπου λάβουν τέτοια 
απόφαση. 
 
Ανακοινώθηκε ότι η σειρά των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας θα κυκλοφορήσει 
αμέσως μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. 
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Συμπέρασμα: 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Διάσκεψης της 8ης 
και 9ης Απριλίου. 

 
2. Έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της Διάσκεψης 

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) προήδρευσε αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και 
ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει πλέον μια πρόσθετη σύνοδο της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης στις 29 και 30 Απριλίου. Η εν λόγω σύνοδος της Ολομέλειας προβλέπεται να περιλάβει 
συνεδριάσεις των συνιστωσών για την αξιολόγηση των σχεδίων προτάσεων καθώς και συνόδους 
της Ολομέλειας ώστε να αξιολογηθεί η συναίνεση επί των προτάσεων. 

Ο πρόεδρος έθεσε επίσης το θέμα της καταληκτικής πολιτικής εκδήλωσης της 9ης Μαΐου, όπου 
οι τρεις πρόεδροι θα λάβουν την τελική έκθεση της Διάσκεψης από τους/τις συμπροέδρους. Ο 
κ. Verhofstadt ανέφερε ότι αναμένει από τους/τις τρεις προέδρους να υποβάλουν κοινή δήλωση. 

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ακριβής ημερομηνία για την εκδήλωση 
ανατροφοδότησης, κατά την οποία τα τρία θεσμικά όργανα θα παράσχουν ανατροφοδότηση 
στους πολίτες σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, αλλά προβλέπεται να πραγματοποιηθεί 
το φθινόπωρο του 2022. 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) δήλωσε ότι η εν λόγω εκδήλωση ανατροφοδότησης έχει 
περιληφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα και τόνισε τη σημασία και τον σκοπό της, ήτοι την 
ενημέρωση των πολιτών ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη και τις αντίστοιχες 
δεσμεύσεις των θεσμικών οργάνων. Εξήγησε επίσης τη σημασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
στις 29 και 30 Απριλίου για την επίτευξη συναίνεσης επί των προτάσεων. 

Στο πλαίσιο της επακόλουθης ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη και τους παρατηρητές του 
εκτελεστικού συμβουλίου: 

• Αρκετά μέλη, και ορισμένα εξ αυτών πιο δηκτικά, επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι 
δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής από τον Δεκέμβριο του 
2021. 

• Συζητήθηκαν το πιθανό πρόγραμμα καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες για την 
καταληκτική εκδήλωση της 9ης Μαΐου. 

• Υπογραμμίστηκε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι σύνοδοι της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης προσελκύουν το σύνολο των μελών να συμμετάσχουν. Θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι οι συνεισφορές των μελών έχουν προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμετοχή αυτή. 

• Τονίστηκε η ανάγκη να προβλεφθεί μία ακόμη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
μεταξύ της τελευταίας Ολομέλειας της Διάσκεψης και της καταληκτικής εκδήλωσης. 

• Επιβεβαιώθηκε η σημασία της παροχής ανατροφοδότησης από τα τρία θεσμικά όργανα 
προς τους πολίτες προς τα τέλη του έτους. 

• Κατόπιν αιτήματος ενός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής, συμφωνήθηκε να διευκρινιστεί 
στο χρονοδιάγραμμα η αναφορά στην εκδήλωση ανατροφοδότησης ως παροχή 
ανατροφοδότησης στους πολίτες από τα τρία θεσμικά όργανα σχετικά με το αποτέλεσμα 
της Διάσκεψης. 
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Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθούν δύο επιπλέον συνεδριάσεις της 
εκτελεστικής επιτροπής, ήτοι πριν από την τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης και 
πριν από την καταληκτική εκδήλωση της 9ης Μαΐου. 

Ο κ. Clément Beaune (συμπρόεδρος) επανέλαβε ότι οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης της 9ης Μαΐου 
συζητούνται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Συμβούλιο και ότι η εκτελεστική επιτροπή θα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες αυτές αργότερα. 
Η συνεισφορά καθώς και οι σχετικές παρεμβάσεις των τριών προέδρων δεν έχουν ακόμη 
καθοριστεί. Συμφώνησε να επαναφέρει το θέμα στο εκτελεστικό συμβούλιο πριν από την 
καταληκτική εκδήλωση και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του σε εκδήλωση ανατροφοδότησης από 
τα θεσμικά όργανα το φθινόπωρο. 

Συμπέρασμα:  

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης συνόδου της Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 29 και 
30 Απριλίου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το φθινόπωρο του 2022 θα πραγματοποιηθεί «εκδήλωση 
ανατροφοδότησης» για τους πολίτες με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

3. Από τις συστάσεις των πολιτών στις προτάσεις της Ολομέλειας: Πορεία των εργασιών 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε ο κ. Clément Beaune (συμπρόεδρος). Υπό 
το πρίσμα των βασικών μεθοδολογικών αρχών που συμφωνήθηκαν από τους/τις συμπροέδρους 
της Διάσκεψης και των σχετικών συζητήσεων του Συμβουλίου, υπενθύμισε ότι οι συστάσεις των 
ομάδων πολιτών αποτελούν τη βάση των τελικών προτάσεων της Ολομέλειας και ότι οι ομάδες 
εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζουν ενιαία μεθοδολογία κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους. 
Στη συνέχεια, τόνισε ότι όλες οι συνιστώσες της Ολομέλειας θα είναι ελεύθερες να αποφασίσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίσουν τη θέση τους επί των προτάσεων κατά τη διάρκεια της 
συνόδου της Ολομέλειας στις 29 και 30 Απριλίου. Από την πλευρά του, το Συμβούλιο δεν θα προβεί 
σε κανενός είδους ιεράρχηση των προτάσεων, ούτε θα εκφράσει άποψη επί της ουσίας των 
προτάσεων, αλλά θα επικεντρωθεί στα κυριότερα θέματα και στη σκοπιμότητα των προτάσεων. 
Αντιθέτως, τόνισε ότι οι πολίτες θα μπορούσαν να προβούν σε ιεράρχηση/κατάταξη και να 
εκφράσουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους με τις προτάσεις. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του πριν από τις 
9 Μαΐου σταδίου και του μετά τις 9 Μαΐου σταδίου. Μόνο μετά τις 9 Μαΐου τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ θα είναι σε θέση να συμμετέχουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις προτάσεις, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Τέλος, υπογράμμισε ότι θα 
χρειαστεί διαρκής παρακολούθηση της Διάσκεψης, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες 
σχετικά με την κατάληξη των συστάσεών τους. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε: 

• Εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τον ρόλο των ομάδων εργασίας όσον αφορά τη 
μετατροπή των συστάσεων των πολιτών σε σχέδια προτάσεων της Ολομέλειας, καθώς 
και ανησυχία για το ότι το περιθώριο ελιγμών τους θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένο· 

• Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την επίτευξη συναίνεσης επί των προτάσεων, ιδίως 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συνιστώσες θα μπορούσαν να εκφράσουν την 
υποστήριξή τους ή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση. 
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Ορισμένοι ζήτησαν επίσης να συμμετάσχουν στο πλαίσιο της επίσημης συναίνεσης 
περισσότερες από τις τέσσερις συνιστώσες που αναφέρονται στον εσωτερικό 
κανονισμό της Διάσκεψης· 

• Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την 
εκτελεστική επιτροπή ως προς την ουσία των προτάσεων, στον βαθμό που η Ολομέλεια 
προσφέρει υψηλότερο βαθμό δημοσιότητας και διαφάνειας· 

• Τέθηκε ερώτημα σχετικά με τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την επιρροή τους 
στη θεσμική δομή της ΕΕ στο πλαίσιο της Διάσκεψης, η οποία περιγράφηκε ως μια 
τελική απόφαση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Στη συνέχεια, οι συμπρόεδροι παρέσχον διευκρινίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τη διαδικασία 
που συμφωνήθηκαν σε απάντηση στις παρεμβάσεις των μελών της εκτελεστικής επιτροπής. 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) υπενθύμισε ότι η μεθοδολογία που πρότειναν οι συμπρόεδροι 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα των μελών και των παρατηρητών της εκτελεστικής επιτροπής να 
υπάρχει σαφής καθοδήγηση σχετικά με την τελική φάση της Διάσκεψης καθώς και τυποποιημένο 
πλαίσιο για την Ολομέλεια και τις ομάδες εργασίας της. Υπενθύμισε ότι η κοινή δήλωση δεν 
προέβλεπε αρχικά τις ομάδες εργασίας, αλλά ότι συστάθηκαν για να διευκολύνουν το έργο της 
Ολομέλειας, καθώς η σύνθεσή της δεν ήταν τόσο ευέλικτη σε σχέση με την αρχική πρόθεση. 
Εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η κοινή γραμματεία ανέπτυξε τα δίκτυα ως ένα τυποποιημένο 
εργαλείο για όλες τις ομάδες εργασίας, πράγμα που επέτρεψε στο σύνολο των ομάδων εργασίας 
να προωθήσουν και να καταρτίσουν σχέδια προτάσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η 
σύνδεση με τις συστάσεις των πολιτών παραμένει ισχυρή. Υπενθύμισε ότι προέκυψαν στην αρχή 
ορισμένα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες από τις 
ομάδες εργασίας, ενώ τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ομοιομορφία, και ότι στην πράξη το σύστημα 
λειτουργεί. Ζήτησε να μην αλλάξουμε το σύστημα τώρα και να αφήσουμε τους/τις προέδρους και 
τους/τις εκπροσώπους Τύπου των ομάδων εργασίας να ολοκληρώσουν το έργο τους. 

Η συμπρόεδρος κα Šuica τόνισε ότι οι ομάδες εργασίας, αν και στηρίζουν τις εργασίες τους στις 
συστάσεις των ομάδων πολιτών καθώς και στη συμβολή της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, 
μπορούν να προσθέτουν επιμέρους στοιχεία σε αυτές, στον βαθμό που οι πρόεδροι και οι 
εκπρόσωποι Τύπου των ομάδων εργασίας κρίνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι συναινετικά. 

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) πρόσθεσε ότι όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν στην 
Ολομέλεια στις 8 και 9 Απριλίου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντιρρήσεις. 
Η απουσία αντιρρήσεων από οποιαδήποτε από τις τέσσερις συνιστώσες ως προς κάποια 
συγκεκριμένη πρόταση θα σήμαινε την επίτευξη συναίνεσης επ’ αυτής. Εάν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις, η εκτελεστική επιτροπή θα προβεί σε επακόλουθη εξέταση και θα επανέλθει 
στην τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας στις 29 και 30 Απριλίου με πλήρη διαφάνεια. 

Επιπλέον, τόνισε ότι η διαδικασία μετατροπής από σύσταση σε πρόταση δεν είναι μια διαδικασία 
«αποκοπής και επικόλλησης στοιχείων» και ότι το άρθρο 17 του εσωτερικού κανονισμού ορίζει ότι 
η πρόταση απορρέει από «... τις συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών και [για] τις συμβολές που συγκεντρώνονται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, 
χωρισμένες θεματικά, ...». 

Ο κ. Clément Beaune (συμπρόεδρος) συμπλήρωσε τα ανωτέρω, τονίζοντας ότι οι ομάδες εργασίας 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία, η οποία συνίσταται στη μετατροπή των 
συστάσεων των πολιτών σε συγκεκριμένες και επιχειρησιακές προτάσεις. Επισήμανε ότι κάθε 
συνιστώσα της Ολομέλειας θα διατυπώσει τη θέση της σχετικά με τις προτάσεις με τον τρόπο που 
εκείνη κρίνει καταλληλότερο. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, δεν θα διατυπώσει θέση επί της ουσίας 
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των προτάσεων, ενώ ούτε θα αντιταχθεί σε κάποια από αυτές στον βαθμό που οι συγκεκριμένες 
προτάσεις βασίζονται στις συστάσεις των ομάδων πολιτών. Σε γενικές γραμμές, εάν καμία από τις 
τέσσερις συνιστώσες δεν εγείρει αντιρρήσεις έναντι πρότασης, η συγκεκριμένη πρόταση θα 
αποτελέσει μέρος της τελικής έκθεσης. Τέλος, ο συμπρόεδρος υπενθύμισε ότι η Διάσκεψη δεν 
αποτελεί όργανο λήψης αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων θα αρχίσει μετά τις 9 Μαΐου, με κάθε 
θεσμικό όργανο της ΕΕ να ενεργεί εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. 

 

Συμπέρασμα:  

Οι συμπρόεδροι παρέσχον εντέλει διευκρινίσεις στην εκτελεστική επιτροπή σχετικά με 
τη διαδικασία της Διάσκεψης, τόσο πριν από τις 9 Μαΐου (όσον αφορά τη μετατροπή των 
συστάσεων των ομάδων πολιτών σε προτάσεις της Ολομέλειας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των 
ομάδων εργασίας και τον τρόπο αξιολόγησης της συναίνεσης στην ολομέλεια) όσο και μετά τις 
9 Μαΐου (όσον αφορά τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έκαστο αναλόγως των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες). 

 

Επόμενη συνεδρίαση:  

Η εκτελεστική επιτροπή συμφώνησε να συγκληθεί εκ νέου πριν από τη σύνοδο της Ολομέλειας 
της Διάσκεψης στις 29 και 30 Απριλίου καθώς και πριν από την εκδήλωση της 9ης Μαΐου. 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek και Matteo Riceputi, μέλη της κοινής 
γραμματείας. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

5 Απριλίου 2022, 11:00 – 12:30, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αίθουσα R3.1, 
υβριδική συνεδρίαση) 

  
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 Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, 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 Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, 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 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
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Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


