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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα Εργασίας «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», υπό την προεδρία του Manfred Weber, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 14.00 έως τις 16.00 

 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  

 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου (η καταγραφή 
είναι διαθέσιμη εδώ και εδώ). Ο πρόεδρος ευχαριστεί τα μέλη για τις πολλές συνεισφορές τους στο 
ανεπίσημο έγγραφο, μετά τη συμφωνία της τελευταίας συνεδρίασης, και εκφράζει την ελπίδα ότι το 
νέο σχέδιο που θα δείχνει σαφώς τη συμβολή των διαφόρων συνεισφερόντων θα δημιουργήσει 
περαιτέρω διαφάνεια. Σημειώνει ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους δύο εκπροσώπους της 
ομάδας πολιτών νωρίτερα το πρωί για να αξιολογήσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
εκείνη την ημέρα. Ελπίζει επίσης ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία για ορισμένα στοιχεία του 
σχεδίου έως το τέλος της ημέρας. Όσον αφορά τη διαδικασία, επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας για 
την ευρωπαϊκή δημοκρατία προώθησε την προτεινόμενη δομή, με παρόμοιο τρόπο όπως και η 
πλειονότητα των άλλων ομάδων εργασίας, με βάση τις συστάσεις των πολιτών και άλλες πηγές 
συμμετοχής των πολιτών, σε μια δομή «ψηφιακών σημείων». Επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
όλες οι συστάσεις των πολιτών να αντικατοπτρίζονται στο ανεπίσημο έγγραφο και ζητεί από τους 
πολίτες να διασφαλίσουν ότι αυτό συμβαίνει. Τονίζει ότι ετοιμάστηκε μια άλλη έκδοση του 
ανεπίσημου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων των πολιτών κατά λέξη, 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το έγγραφο θα είναι πολύ μεγάλο εάν συμπεριληφθεί ολόκληρο το κείμενο 
όλων των συστάσεων. Ως εκ τούτου, καλεί τους εκπροσώπους των πολιτών να διασφαλίσουν ότι οι 
κύριες ιδέες τους αντικατοπτρίζονται στο έγγραφο, αν και σε μια σύντομη έκδοση. Σημειώνει ότι 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και τονίζει ότι από την αρχή πολλά μέλη της ομάδας εργασίας 
συμμερίζονται την άποψη ότι κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να οικοδομήσει και να εμπλουτίσει 
περαιτέρω τις ιδέες των πολιτών.   
 

2. Συζήτηση 
 

2.1. Πρωινή συνεδρίαση 
 
Στην αρχή της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των πολιτών εκφράζουν γενική απογοήτευση για τις 
μεθόδους εργασίας στην ομάδα εργασίας και εκφράζουν την άποψη ότι οι συστάσεις των πολιτών 
δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στο αναθεωρημένο ανεπίσημο έγγραφο. Θεωρούν ότι, ενώ οι 
εκπρόσωποι των πολιτών μπορούσαν να δεχθούν να συντομεύσουν τις συστάσεις τους, ορισμένες 
συστάσεις έλειπαν εντελώς και για ορισμένες άλλες το κείμενο δεν αντανακλούσε πλήρως τις ιδέες 
των πολιτών. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος του εγγράφου δεν φαίνεται να σχετίζεται με 
τις ιδέες των πολιτών. Προτείνουν να χρησιμοποιείται στο εξής παρόμοιο μορφότυπο για τα σχέδια 
προτάσεων όπως και σε άλλες ομάδες εργασίας. Θεωρούν ότι ο ρόλος των άλλων συμμετεχόντων 
στην ομάδα εργασίας είναι μόνο να αναπτύξουν τις ιδέες των πολιτών και να τις καταστήσουν 
λειτουργικές. 
 
Ορισμένα μέλη εκφράζουν την υποστήριξή τους στις απόψεις των πολιτών. Υπενθυμίζουν ότι οι 
τυχαία επιλεγμένοι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας και ότι καμία από 
τις συστάσεις τους δεν θα πρέπει να αποκλείεται. Ένα μέλος τονίζει ότι η ομάδα θα πρέπει να 
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επικεντρωθεί στη μετατροπή των συστάσεων αυτών σε προτάσεις με τη χρήση του πλέγματος που 
έχει αναπτύξει η κοινή γραμματεία. Άλλα μέλη στηρίζουν τη μεθοδολογία του ανεπίσημου εγγράφου 
και υπογραμμίζουν τη σημασία της συμπερίληψης και άλλων ιδεών για τη συμπλήρωση των 
συστάσεων των πολιτών καθώς επίσης και άλλων πηγών συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της 
εν λόγω διάσκεψης. Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με την πιθανή συμβολή των άλλων μελών 
της ομάδας εργασίας, ορισμένα από τα οποία προτείνουν να συνδεθούν οι ιδέες που εξέφρασαν άλλα 
μέλη της ομάδας εργασίας με τις συστάσεις των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υπέβαλαν η κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι. Τα μέλη ζητούν επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επίτευξης συναίνεσης επί των 
σχεδίων προτάσεων. 
 
Ο πρόεδρος ολοκληρώνει τη συνεδρίαση, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό το έγγραφο να βασίζεται 
στις συνεισφορές των πολιτών και ζητεί από τους εκπροσώπους τους να προτείνουν νέες διατυπώσεις 
στις οποίες οι απόψεις τους δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Σημειώνει ότι υποστηρίζει πλήρως 
τις συστάσεις των πολιτών, είτε προέρχονται από ομάδες ευρωπαίων πολιτών, είτε από εθνικές 
ομάδες πολιτών, είτε από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, όλες επί ίσοις όροις σύμφωνα με 
τους κανόνες της διάσκεψης, και προσπάθησε να τις σεβαστεί στο έγγραφο, εξηγώντας παράλληλα 
ότι μία πρόκληση ήταν ότι η ομάδα του δεν είχε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά άμεσα με τους 
πολίτες. Τονίζει επίσης ότι δεν πρέπει να λησμονείται η εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. 
Δεσμεύεται να αποδεχθεί κάθε πρόταση αναδιατύπωσης που θα υποβληθεί από τους πολίτες και 
ζητά από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
βελτίωσης του κειμένου και να προτείνουν την καταλληλότερη δομή. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θέτει 
στους πολίτες ένα βασικό ερώτημα: κατά πόσον θα πρέπει να είναι δυνατόν για άλλους 
συμμετέχοντες εκτός των εκπροσώπων των πολιτών να παρέχουν τις ιδέες τους. 
 
Μετά από διάλειμμα 10 λεπτών για να μπορέσουν οι πολίτες να συζητήσουν μεταξύ τους, ο 
εκπρόσωπος Τύπου των πολιτών ενημερώνει τα άλλα μέλη ότι οι πολίτες θα επιθυμούσαν να 
εργαστούν για ένα διαφορετικό έγγραφο και ότι θα ήταν ευγνώμονες εάν τα μέλη της ομάδας 
εργασίας μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις συστάσεις τους, να τις επεκτείνουν και να τις βελτιώσουν. 
Ο πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την κοινή αντίληψη και καλεί τους εκπροσώπους 
των πολιτών να εργαστούν για ένα νέο έγγραφο που θα υποβληθεί το απόγευμα και σύμφωνα με τις 
επιθυμίες των πολιτών.  Σημειώνει επίσης τη συμφωνία ότι όλες οι συστάσεις των μελών θα είναι 
ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι βασίζονται στις συστάσεις των πολιτών και αποσκοπούν στη 
βελτίωσή τους και στη μετατροπή τους σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 
 

2.2. Απογευματινή συνεδρίαση  
 
Η συνεδρίαση ξεκινάει με βάση ένα νέο έγγραφο που βασίζεται στις επιθυμίες των πολιτών και 
υποβάλλεται προς συζήτηση. Τα μέλη ρωτούν πώς θα μπορούσαν να διατυπωθούν διαφωνούσες 
απόψεις και αντίθεση σε ορισμένες ιδέες και σχετικά με το δικαίωμα να προτείνουν τροπολογίες.  
Στη συνέχεια, η συζήτηση εξετάζει την ουσία των τριών πρώτων σχεδίων προτάσεων, που 
αποτελούνται από αντικειμενικά και συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξή τους.  
 
Στόχος 1: «Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και των νέων στη δημοκρατία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να αναπτυχθεί μια «πλήρης εμπειρία του πολίτη» για τους Ευρωπαίους και να 
διασφαλιστεί ότι η φωνή τους ακούγεται και στα διαστήματα μεταξύ των εκλογών και ότι η συμμετοχή 
είναι πραγματική.»  
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Όσον αφορά τον στόχο αυτό, τα μέλη ζητούν από τους πολίτες να διευκρινίσουν την έννοια των 
«εξαιρετικών περιπτώσεων» για τη χρήση δημοψηφισμάτων σε επίπεδο ΕΕ και ποια «υφιστάμενα 
εργαλεία» της συμμετοχικής δημοκρατίας είχαν κατά νου. Στην πρώτη περίπτωση, οι πολίτες 
αναφέρθηκαν σε ερωτήματα όπως η ανάγκη για αλλαγή της συνθήκης ή για έναν ευρωπαϊκό στρατό 
ή θέματα πολιτικής, όπως το κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια ή το φυσικό αέριο θα πρέπει να 
θεωρούνται «πράσινα». Ορισμένα μέλη σημειώνουν ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ιδέα των 
ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων. Ένα μέλος αναφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής του ελβετικού 
μοντέλου, π.χ. τα 2/3 των κρατών μελών πρέπει να ψηφίσουν υπέρ. Τονίζεται η σημασία της χρήσης 
διαδικτυακών εργαλείων και του προσδιορισμού του ποιος θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τα 
δημοψηφίσματα της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή δημοψηφισμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως και 
ορισμένες ιδέες άλλων πολιτών, θα απαιτούσε τροποποίηση της Συνθήκης και διατυπώνεται πρόταση 
να καταστεί αυτό σαφές στο κείμενο. Άλλα μέλη προτείνουν να ενισχυθεί η διατύπωση σχετικά με 
τους δεσμούς με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, η οποία έχει ήδη επίσημο ρόλο στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των πολιτών. 
 
Όσον αφορά τις συνελεύσεις πολιτών, μια ιδέα είναι να συνδεθούν με την ομιλία για την κατάσταση 
της Ένωσης, ώστε να τους δοθεί έμφαση και προβολή. Υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης της 
συμμετοχικότητας κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, καθώς και η δυνατότητα διοργάνωσης 
θεματικών διασκέψεων και διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Οι πολίτες υπενθυμίζουν ότι η αρχική σύσταση της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών ήταν πιο 
φιλόδοξη. Τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης νομοθεσίας της ΕΕ για τις συνελεύσεις των πολιτών και 
την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αιτιολογούν εάν δεν δίνουν συνέχεια, αναφέροντας 
επίσης τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων. Τονίζουν επίσης ότι, στο παρόν στάδιο, η Διάσκεψη 
θα πρέπει να έχει ως στόχο τη συλλογή όλων των ιδεών για «βελτίωση της Ευρώπης»· η εξέταση της 
εφαρμογής θα πρέπει να γίνει σε δεύτερο στάδιο.  Όσον αφορά άλλα σημεία, τα μέλη ζητούν να 
διευκρινιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη 
μείωση των γλωσσικών φραγμών και να συμπεριλάβει στις προτάσεις την ιδέα της δοκιμής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους νέους και της διαρθρωτικής στήριξης των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Ένα μέλος τονίζει τον ρόλο των πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος προς το επίπεδο της 
ΕΕ, και θεωρεί σημαντικό να ληφθούν εξίσου υπόψη όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας.  
 
Στόχος 2: «Να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κατανοητή και προσιτή και να οικοδομηθεί κοινή 
ευρωπαϊκή ταυτότητα» 
 
Όσον αφορά τον στόχο αυτό, τα μέλη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα σημεία σχετικά με την 
αγωγή του πολίτη στην ΕΕ και την αντιμετώπιση του χάσματος πληροφόρησης και γνώσης που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ορισμένα μέλη επαινούν την ιδέα μιας εφαρμογής, καθώς και τη 
δημιουργία ενός δικτύου Σπιτιών της Ευρωπαϊκής Ιστορίας σε όλα τα κράτη μέλη.  Τα μέλη 
αναφέρουν επίσης τη σημασία της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής ιστορίας και της αναγνώρισης της 
πολυμορφίας των πολιτισμών και των γλωσσών της ΕΕ. Υπογραμμίζεται η ιδέα μιας πανευρωπαϊκής 
αργίας για την «Ημέρα της Ευρώπης», με προτάσεις για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην 
ΕΕ θα επωφεληθούν από αυτήν και ότι θα μπορούσε να διοργανωθεί μια ευρωπαϊκή εβδομάδα γύρω 
από την ημερομηνία αυτή με όλα τα εθνικά κοινοβούλια σε ολόκληρη την ΕΕ. Άλλα μέλη 
επισημαίνουν τα θέματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, της διαφάνειας και της απλότητας στη λήψη 
αποφάσεων, του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση της δημοκρατίας στον χώρο εργασίας.  
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Στόχος 3: «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας με την ενδυνάμωση των θεμελίων της, την τόνωση 
της συμμετοχής στις ευρωεκλογές, την προώθηση του διακρατικού διαλόγου για ευρωπαϊκά θέματα 
και τη διασφάλιση ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
τους» 
 
Όσον αφορά τον στόχο αυτό, τα μέλη θεωρούν σημαντικό να επιτευχθεί ότι οι πολίτες κατανοούν 
ποιος είναι υπεύθυνος και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ΕΕ. Γίνεται αναφορά στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εκλογικό δίκαιο και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια, καθώς και 
στην ανάγκη διασφάλισης δίκαιων και ελεύθερων εκλογών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ορισμένους, 
τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια θα ενδυναμώσουν τους πολίτες και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
περισσότερο ευρωπαϊκού χώρου για την κοινωνία των πολιτών, με συζητήσεις σχετικά με την 
πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί η Ευρώπη, και θα φέρουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πιο 
κοντά στους ψηφοφόρους.  Άλλα μέλη υπογραμμίζουν ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν διεθνικά 
ψηφοδέλτια και προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ πολιτών και 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δημιουργηθεί ανισορροπία μεταξύ των κρατών 
μελών. Επισημαίνεται επίσης ότι μία εθνική ομάδα δεν υποστήριξε την ιδέα. Η συζήτηση αναφέρεται 
επίσης το πιθανό σύστημα κορυφαίων υποψηφίων, το οποίο συνδέεται με διακρατικά ψηφοδέλτια. 
Ένα μέλος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδικασίας και όχι να 
προβλέπεται από τον νόμο και προτείνει την ανατροπή του ισχύοντος μηχανισμού — ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής θα πρέπει να επιλέγεται και να προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε στη συνέχεια να δεχθεί ή να απορρίψει τον υποψήφιο. 
Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποκτήσει το δικαίωμα 
νομοθετικής πρωτοβουλίας και τα ενισχυμένα δικαιώματα εξέτασης. Τα μέλη αναφέρουν επίσης τη 
σημασία του κράτους δικαίου, με προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημοσιονομικοί όροι θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, το δικαίωμα αρνησικυρίας θα 
πρέπει να καταργηθεί και η παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του χώρου δράσης των πολιτών και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι. Άλλα θέματα που αναφέρονται είναι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με τη χορήγηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας, την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων έρευνας, την ισότιμη μεταχείριση με το Συμβούλιο όσον αφορά το χρέος και τη 
φορολογία, και τη μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη, με σημείωση ότι η μείωση της ηλικίας 
ψήφου δεν εγκρίθηκε από τις ομάδες των ευρωπαίων πολιτών.  
 

3. Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Ο πρόεδρος ολοκληρώνει εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τη 
διαδικασία εργασίας, καθώς και για το γεγονός ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις επί της ουσίας είναι 
υποστηρικτικές των σχεδίων προτάσεων που υποβλήθηκαν. Στη συνέχεια, ορίζει προσωρινό 
χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, με στόχο το κλείσιμο της συζήτησης της ομάδας εργασίας 
στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας. Για τον σκοπό αυτό, ζητά από όλα τα μέλη να υποβάλουν τις 
συνεισφορές τους στο ανεπίσημο έγγραφο. Στη συνέχεια, στη σύνοδο του Απριλίου Ι θα συζητηθεί 
ένα νέο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης ιδέες που θα υποβληθούν από άλλα μέλη της 
ομάδας εργασίας. Καλεί τους πολίτες να εξετάσουν προσεκτικά το ανεπίσημο έγγραφο και όλες τις 
συνιστώσες να προβάλουν ενεργά και ανοιχτά την ενδεχόμενη αντίθεσή τους σε συγκεκριμένες 
πτυχές των σχεδίων προτάσεων στην επόμενη συνεδρίαση, καθώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει 
στη διαδικασία επίτευξης συναίνεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 25ης Μαρτίου 2022 
 

 

 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 14.00 έως τις 16.00 

(Αίθουσα S2.1 — υβριδική) 
 

1. Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο  
 
2. Παρέμβαση του εκπροσώπου των ομάδων πολιτών 
 
3. Παρουσίαση και συζήτηση του νέου σχεδίου ανεπίσημου εγγράφου, σύμφωνα με το 
παράρτημα, με σκοπό την παρουσίαση της κατάστασης προόδου της ομάδας εργασίας 
στην ολομέλεια στις 26 Μαρτίου 
 
4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

 
 

Παράρτημα: 
- Ανεπίσημο έγγραφο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 
 
Πρόεδρος:             Manfred WEBER (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
        

η κ. Chiara ALICANDRO Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Borislav ANTONOV Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Μιχαλάκης ΑΣΗΜΆΚΗΣ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Zoltán  BALCZÓ Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Olga BAUM Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Matouš BĚLOHLÁVEK Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Brando BENIFEI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Mara BIZZOTTO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Damian BOESELAGER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Ιωάννης  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Nicolai BOYSEN Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

η κ. Martina BRAMBILLA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Gari  CAPPELLI Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Janez CIGLER KRALJ Συμβούλιο 
ο κ. Vasco CORDEIRO Επιτροπή των Περιφερειών 
η κ. Annemieke DE CLERCK Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Bruno  DIAS Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Aleksandra   DULKIEWICZ Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 
ο κ. Pascal DURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Anna ECHTERHOFF Κοινωνία των πολιτών 
ο κ. Sandro GOZI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ.  Eva Kjer  HANSEN Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Pablo  HISPÁN Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Pat Kelly Συμβούλιο 
η κ. Antonia KIEPER Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Wepke KINGMA Συμβούλιο 
ο κ. Tomáš KOZÁK Συμβούλιο 
ο κ. Zdzisław KRASNODĘBSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Reinhold  LOPATKA Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ.  Esther LYNCH Κοινωνικοί εταίροι 
ο κ. Ευάγγελος ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Aleksandar MILISOV Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ.  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Arnaud NGATCHA Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

η κ. Dorien NIJS Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

ο κ. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Anti  POOLAMETS Εθνικά Κοινοβούλια 
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ο κ. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Συμβούλιο 
ο κ. Paulo RANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Ariane  RODERT Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

ο κ. Hans  ROTHENBERG Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Kaspar SCHULTZ Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα κράτη 
μέλη 

ο κ. Pedro SILVA PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Sven SIMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Lucie  STUDNICNA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Dubravka SUICA Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
η κ. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ Επιτροπή των Περιφερειών 
ο κ. Bastiaan  VAN APELDOORN Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Andris VĪTOLS Συμβούλιο 

 
 

    
 


