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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, 09.00 – 12.30 

 

1. Κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο  

Διαδοχική προεδρία: Alessandro Alfieri, μέλος της Ιταλικής Γερουσίας, Ιταλία· Δημήτρης Καιρίδης, 

βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, Ελλάδα 

Ο πρόεδρος, κ. Alfieri, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη 

του προς τον ουκρανικό λαό και καταδικάζοντας απερίφραστα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. 

Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ αντέδρασε ενωμένα και εκφράστηκε με μία 

φωνή, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις αυστηρές κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ.  Εκφράζει ιδίως την 

ικανοποίησή του για τη συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με την ενεργοποίηση της οδηγίας για 

την προσωρινή προστασία, η οποία παρέχει ελάχιστα πρότυπα προστασίας και εγγυήσεις για τον 

επιμερισμό των βαρών. Σημείωσε ότι ορισμένες από τις συστάσεις που ενέκριναν οι πολίτες 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή 

προστασία. Ένας από τους κύριους στόχους της ενεργοποίησης της ΟΠΚ είναι η μείωση της πίεσης 

στο σύστημα ασύλου και η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να απολαμβάνουν εναρμονισμένα 

δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ: διαμονή, πρόσβαση σε εργασία, στέγαση, ιατρική βοήθεια, 

εκπαίδευση για τα παιδιά. Η Επιτροπή θα συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητα υποδοχής τους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες 

υποστήριξης. Οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να παρέχουν περαιτέρω στήριξη κατόπιν αιτήματος των 

κρατών μελών. Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά θίγονται στις συστάσεις των πολιτών.  

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που 

πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου θεωρούνται εγκριθέντα, θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες 

και θα αναφορτωθούν στην πλατφόρμα. 

2. Επακολούθηση της παρουσίασης από τους πολίτες των συστάσεων της 4ης ομάδας ευρωπαίων 

πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών σχετικά με τη μετανάστευση 

2.1 Νόμιμη μετανάστευση (βλ. πίνακα στο παράρτημα) 

2.2 Παράτυπη μετανάστευση (βλ. πίνακα στο παράρτημα) 

2.3 Άσυλο, ένταξη (βλ. πίνακα στο παράρτημα) 

Τρεις πολίτες από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών παρουσιάζουν τις συστάσεις τους. 

Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να δουν τι θα συμβεί με τις συστάσεις των πολιτών μετά τις 9 Μαΐου. 

Ειδικότερα, τονίζουν τα εξής: 

- Ο πυρήνας του αιτήματός τους είναι να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή έννοια της 

μετανάστευσης που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι αποτελεσματική· η 

μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι διαφανής και να βασίζεται στην αλληλεγγύη· 
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- Οι πολίτες εισηγήθηκαν την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο και τη 

μετανάστευση και την αντικατάσταση του συστήματος του Δουβλίνου· 

- Την ανάγκη για κοινές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι τα εθνικά θεσμικά όργανα και τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ ακολουθούν την ίδια γραμμή· 

- Την ανάγκη για παρακολούθηση, για μια υπηρεσία ασύλου που θα είναι υποστηρικτική και 

θα διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται γρήγορα, εν ανάγκη δε θα 

μεριμνά για την επιστροφή σε ασφαλείς τρίτες χώρες· 

- Τα θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν σύντομα αποφασιστική δράση και αυτό είναι ακόμη 

πιο σημαντικό δεδομένης της κατάστασης στην Ουκρανία.  

- Κοινές και ταχύτερες διαδικασίες όσον αφορά την επεξεργασία/εξέταση των αιτήσεων 

ασύλου· 

- Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο για τη διευκόλυνση της 

αναδιανομής των μεταναστών, ιδίως των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, εντός της ΕΕ· 

- Την ταχεία δημιουργία κέντρων ασύλου για ασυνόδευτους ανηλίκους·  

- Την ανάγκη να εργαστεί η ΕΕ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, 

επενδύοντας στις χώρες καταγωγής· 

- καλύτερες οδοί ένταξης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο·  

- ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων για τις ανάγκες σε 

εργατικό δυναμικό και μέτρων για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης ως πηγής 

φτώχειας των κρατών μελών· 

- προώθηση ενοποιημένου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών προσόντων·  και δημιουργία ενός οργανισμού της ΕΕ που θα συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για τον 

οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση το EURES. 

- Τη σημασία της εναρμόνισης των συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων με 

την ενίσχυση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε διακρατικό επίπεδο, ώστε να 

μειωθεί η ανισότητα των συνθηκών εργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, 

να μειωθεί η εσωτερική οικονομική μετανάστευση· 

- την επιλογή των κατάλληλων για εργασία στην ΕΕ πολιτών στις χώρες αναχώρησης, βάσει 

δημόσιων κριτηρίων, η οποία μπορούσε να γίνεται από ευρωπαϊκό οργανισμό· 

- Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη μετανάστευση μέσω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για παιδιά, εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και κινήτρων για 

δραστηριότητες ΜΚΟ. 

Ο εκπρόσωπος της γαλλικής ομάδας πολιτών παρουσίασε επίσης συστάσεις σχετικά με τη 

μετανάστευση, ξεκινώντας από το γεγονός ότι οι συστάσεις τους αλληλεπικαλύπτονται με τις 

συστάσεις των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και έχουν πολλές ομοιότητες. Τόνισε ιδίως τα εξής: 
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- Τη δημιουργία ειδικού γραφείου για τη μεταναστευτική πολιτική, προκειμένου να 

διασφαλιστούν ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών, η ένταξη μέσω 

της εκπαίδευσης και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών·  

- Τη δημιουργία ενός γραφείου που θα διασφαλίζει τη συνεργασία και την αναπτυξιακή 

βοήθεια θα διαχειρίζεται τις ροές από την αρχή και τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ έτσι 

ώστε οι μετανάστες να προτιμούν να παραμένουν στην πατρίδα τους, και θα συμβάλλει με 

τον τρόπο αυτό στην ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών·  

- την ανάγκη ισότιμης συμμετοχής όλων των κρατών μελών, ανεξάρτητα από το αν είναι 

παραμεθόριες χώρες·  

- τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη για μια ενωμένη και ανθρώπινη Ευρώπη, ο οποίος θα 

εγκριθεί από όλα τα κράτη και θα επικυρωθεί από τους πολίτες.  

 

3. Συζήτηση 

Ο πρόεδρος διαρθρώνει τη συζήτηση σύμφωνα με τα τρία κύρια θέματα.  

3.1 Νόμιμη μετανάστευση  

Τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν γενικά την ικανοποίησή τους για τις συστάσεις των πολιτών 

σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση. Διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

- Εκτός από τη δημιουργία ασφαλών νόμιμων οδών, είναι σημαντικό να προσφέρεται 

αξιοπρεπής υποδοχή. 

- Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σύσταση 7. Ένα 

μέλος αντιδρά επίσης στη σύσταση 7 δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται μόνο εργατικό δυναμικό 

υψηλής ειδίκευσης.  

- Η σύσταση 9 θεωρείται επίσης σημαντική σύσταση από πολλά μέλη. 

- Ένα μέλος τονίζει επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ροή προσφύγων έχουν αλλάξει 

το σύστημα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, καθώς παρέχεται στους πρόσφυγες που 

προέρχονται από την Ουκρανία πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 

- Ορισμένοι βουλευτές τονίζουν επίσης τη σημασία της συμβολής στο εργατικό δυναμικό ως 

μέσου ταχείας ένταξης στην κοινωνία της ΕΕ. 

- Αναφέρεται επίσης η ανάγκη καταπολέμησης της εσωτερικής μετανάστευσης της ΕΕ μέσω 

της αύξησης των προτύπων στις λιγότερο ελκυστικές χώρες και αντιμετώπισης του 

φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στην ΕΕ. 

- Ένα μέλος αντιδρά επίσης στη σύσταση 30, υποστηρίζοντας παράλληλα τον γενικό στόχο, και 

ρωτά κατά πόσον οι πολίτες έλαβαν υπόψη την προσωρινή μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού. 

3.2 Παράτυπη μετανάστευση  
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Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, πολλά μέλη συνδέουν τις συστάσεις για την παράτυπη 

μετανάστευση με εκείνες για το άσυλο και την ένταξη.  

- Αρκετοί βουλευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σύσταση 10 και την επικέντρωση 

στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα μέλος αναφέρει ότι η σύσταση 10 θα πρέπει μάλλον να 

αναφέρεται σε «υψηλό ελάχιστο επίπεδο» εγκαταστάσεων υποδοχής και υποδοχής, και όχι 

σε «ίσο».  

- Αρκετοί βουλευτές ζητούν επίσης να αναδιατυπωθεί ο όρος «παράνομη» σε «παράτυπη» 

μετανάστευση.  

- Ορισμένοι βουλευτές ζητούν να γίνει διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράτυπης 

μετανάστευσης και να επιδειχθεί ανοικτή αλληλεγγύη προς τους πραγματικούς αιτούντες 

άσυλο που προέρχονται από την Ουκρανία και να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση· 

- Μερικοί τονίζουν την αντίθεσή τους στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης· 

- Κάποιοι βουλευτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί όσον αφορά τη σύσταση 8 σχετικά με την 

ανάθεση περισσότερων εξουσιών στον Frontex, ενώ δηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να 

τεθεί υπό την προϋπόθεση και την εγγύηση μεγαλύτερης διαφάνειας. 

- Αρκετοί άλλοι βουλευτές χαιρετίζουν τη σύσταση 8 και εμμένουν στην ανάγκη προστασίας 

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην εκπλήρωση της τρέχουσας εντολής του Frontex. Στο 

πλαίσιο αυτό, ένας βουλευτής ζητά επίσης περισσότερη οικονομική και τεχνική στήριξη από 

την ΕΕ για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, ενώ ένας άλλος αναφέρεται επίσης στην 

εργαλειοποίηση των μεταναστών από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται επίσης 

αναφορά στην ανάγκη για ισχυρή προστασία των εξωτερικών συνόρων και προεπιλογή των 

αιτούντων άσυλο, καθώς και για περισσότερη οικονομική και τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη 

με εξωτερικά σύνορα. 

- Κάποιοι τονίζουν ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για προστασία των συνόρων και 

αλληλεγγύη.· Η αλληλεγγύη θα μπορούσε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όχι μόνο 

μέσω της μετεγκατάστασης, αλλά και με υλικούς, ανθρώπινους, διοικητικούς ή οικονομικούς 

πόρους· 

- Όσον αφορά τις εντολές των οργανισμών της ΕΕ, ένας βουλευτής αναφέρει ότι πρέπει να 

εκπληρώσουν τις υφιστάμενες εντολές τους όσον αφορά τις επιτόπιες επιχειρήσεις· η 

κατάσταση με την Ουκρανία έδειξε ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να διαχειριστούν μόνα 

τους την υψηλή ροή μεταναστών, χωρίς την υποστήριξη των οργανισμών. 

- Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής για τα άτομα των 

οποίων οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου απορρίπτονται. 

- Αρκετοί βουλευτές επικροτούν τη σύσταση 27 σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις με τις χώρες 

καταγωγής για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· η συνεργασία 

με τρίτες χώρες είναι σημαντική για την εξεύρεση πολιτικής λύσης και την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων. 

- Σε μια παρέμβαση αναφέρεται επίσης το γεγονός ότι μια τρομοκρατική επίθεση 

πραγματοποιήθηκε από μετανάστες, ενώ άλλοι τονίζουν την ανάγκη να αποφευχθεί η 
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ποινικοποίηση των μεταναστών. εξεύρεση τρόπου επιστροφής, καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης, των διακινητών ανθρώπων, του σοβαρού οργανωμένου 

εγκλήματος 

- Η διατήρηση της ασφάλειας και η μεταρρύθμιση των κανόνων για το άσυλο δεν μπορούν να 

αποβούν εις βάρος των αξιών της ΕΕ της αλληλεγγύης, της νομιμότητας και της βοήθειας. 

 

3.3 Άσυλο, ένταξη  

- Οι πρόσφυγες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους και ο 

καλύτερος τρόπος ένταξής τους είναι μέσω της απασχόλησης· 

- Διάφορα μέλη απηχούν τη σύσταση 33 σχετικά με την αντικατάσταση του συστήματος 

του Δουβλίνου·  

- σε σχέση με τη σύσταση 33, ένας βουλευτής επισημαίνει ότι θα πρέπει κατά τον 

καθορισμό των ποσοστώσεων να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των προσφύγων που 

έχει ήδη υποδεχτεί ένα κράτος μέλος και η ικανότητα υποδοχής του· τονίζει επίσης την 

ανάγκη για αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις υποδοχής.  

- Όσον αφορά τη σύσταση 35, διάφορα μέλη τονίζουν ότι τα συνοριακά κράτη της ΕΕ πρέπει 

να επωφελούνται από την αλληλεγγύη από άλλα κράτη μέλη και αναφέρονται επίσης στο 

γεγονός ότι η αλληλεγγύη μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορες μορφές, για παράδειγμα 

με χρηματοδοτική στήριξη. 

- Τονίζεται η ανάγκη συμμετοχής του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου για τη 

διασφάλιση της ένταξης των μεταναστών.  

Προς το τέλος της συζήτησης σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης, ένα μέλος αμφισβητεί την 

ακεραιότητα της διαδικασίας επιλογής των πολιτών, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τη 

συνιστώσα των πολιτών. Ειδικότερα, μία πολίτης επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το μέλος 

παρερμήνευσε τα λόγια της.  

4. Σύνοψη από τον πρώτο πρόεδρο 

Ο πρώτος πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της ομάδας εργασίας και εκφράζει 

την αισιοδοξία του για την ουσιαστική έκβαση της διαδικασίας. Καταδικάζει την εισβολή στην 

Ουκρανία. Συνολικά, πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει ώθηση ώστε η Ευρώπη να ενωθεί 

περισσότερο και να γίνει ισχυρότερη. Υπενθύμισε ότι ορισμένες χώρες αντιτάχθηκαν έντονα το 2015 

στις εισροές προσφύγων, ενώ οι ίδιες χώρες βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωπες 

με την τρέχουσα κρίση και επιδεικνύοντας μεγαλύτερη γενναιοδωρία, την οποία επικρότησε. 

Πιστεύει ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που θα επέτρεπε να συνειδητοποιηθεί ότι τα κοινά 

προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις. 

Ολοκληρώνει τις συζητήσεις:  

- Για τη νόμιμη μετανάστευση: τονίζει την ανάγκη για νόμιμες οδούς με διάφορες μορφές 

στήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.  
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- Για την παράτυπη μετανάστευση: τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με το θέμα αυτό, και η υπερβολική επιβάρυνση για τα συνοριακά 

κράτη της ΕΕ, η στήριξη, η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς τις χώρες καταγωγής είναι 

ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

- Για άσυλο, ένταξη: είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να ενοποιηθούν οι εθνικές πολιτικές 

σε ένα κοινό σύστημα της ΕΕ. 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ενός μέλους σχετικά με την ακεραιότητα της επιλογής των πολιτών, 

ο πρώτος πρόεδρος θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται στην ολομέλεια και 

οι συνδιοργανωτές θα πρέπει να απαντούν με τον πλέον ολοκληρωμένο και διαφανή τρόπο, ώστε 

να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτών και των 

συστάσεων και των προτάσεών τους.  

5. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 

Ο πρόεδρος ευχαριστεί τα μέλη της ομάδας εργασίας για τη συμβολή τους και αναμένει τα επόμενα 

βήματα.  
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Παράρτημα I: Ομάδες συστάσεων 

Ενότητες Συστάσεις 
 

Νόμιμη μετανάστευση 4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Λιθουανική (LT) Ομάδα Πολιτών: 9 
 

Παράτυπη μετανάστευση 4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών:  8, 10, 27, 35 
 
Γαλλική (FR) Ομάδα Πολιτών: Αλλαγή 2  
 
Λιθουανική (LT) Ομάδα Πολιτών: 10 
 
Ολλανδική (NL) Ομάδα Πολιτών: 3 (στο τμήμα για τη 
μετανάστευση) 
 

Άσυλο, ένταξη 4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 40 
 
Γαλλική (FR) Ομάδα Πολιτών: Αλλαγή 13 
 
Λιθουανική (LT) Ομάδα Πολιτών: 2, 3, 8  
 
Ολλανδική (NL) Ομάδα Πολιτών: 1 και 2 (στο τμήμα για τη 
μετανάστευση) 
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Παράρτημα II: κατάλογος των μελών που έχουν εγγραφεί στη συνεδρίαση  

ο κ. Carmelo ABELA Συμβούλιο 

ο κ. Arnoldas ABRAMAVICIUS Συμβούλιο 

ο κ. Alessandro ALFIERI Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Abir AL-SAHLANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Marc ANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Malik AZMANI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Pernando BARRENA ARZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Gunnar BECK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Magnus   BERNTSSON Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

η κ. Marjolijn  BULK 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

ο κ. Jaroslav  BŽOCH Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Luís  CAPOULAS SANTOS Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Liina CARR Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Iness CHAKIR 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

η κ. Laura Maria CINQUINI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Gabriella CÍVICO Κοινωνία των πολιτών 

ο κ. Angel DZHAMBAZKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Karoline EDTSTADLER Συμβούλιο 

η κ. Julia EICHBERGER Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Joseph  ELLIS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Χάρης  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Vasil GEORGIEV Συμβούλιο 

η κ. Elsie GISSLEGÅRD 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

η κ. Sunčana GLAVAK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Ľudovít  GOGA Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Hafida GUELLATI Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Gabriela HEGENBERG Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Ylva JOHANSSON Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ο κ. Δημήτρης  ΚΑΙΡΙΔΗΣ Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Jeroen LENAERS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Cees   LOGGEN Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

η κ. Oudekki  LOONE Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Arminas  LYDEKA Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Συμβούλιο 

η κ.  Augusta  MONTARULI Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Nathalie  OBERWEIS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Oszkár  ÖKRÖS Συμβούλιο 

ο κ. Philippe OLIVIER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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ο κ. Laurentiu  
PLOSCEANU 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Yoomi RENSTRÖM Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ. Desislava SIMEONOVA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Andrzej SKIBA 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

η κ. Sara SKYTTEDAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Jordi SOLÉ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Petra  STEGER Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Tuomas Heikki SUIHKONEN Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Kata TUTTO Επιτροπή των Περιφερειών 

ο κ. Nils USAKOVS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Hubregt VERHOEVEN Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Dragan VOLAREVIĆ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Krasimir ZLATINOV Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

 


