
1 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Υπό την προεδρία της Silja Markkula, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, από τις 10.00 έως τις 12.00 

 

1. Κήρυξη της έναρξης από τον πρόεδρο  

Η πρόεδρος καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται σε υβριδική 
μορφή, και ανακοινώνει τη διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας (η καταγραφή 
είναι διαθέσιμη εδώ).  
 
Επισημαίνει την πορεία των εργασιών της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 1 με θέμα «Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 
μετασχηματισμός», διευκρινίζοντας ότι η τρίτη συνεδρίαση της ομάδας αναβλήθηκε για τις 25-27 
Φεβρουαρίου λόγω της υγειονομικής κατάστασης και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις 
προς συζήτηση. Ως εκ τούτου, η συζήτηση θα βασίζεται σε εισηγήσεις στην πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα και σε προηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας.  
 
2. Εκθέσεις σχετικά με την πορεία των συζητήσεων στην ομάδα Ευρωπαίων πολιτών 1 και στις ομάδες 

πολιτών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ομάδα εργασίας για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη 

νεολαία και τον αθλητισμό 

Η πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, οι εκπρόσωποι της 
ομάδας Eυρωπαίων πολιτών προέβησαν σε επισκόπηση των έως τότε συζητήσεών τους. Επιπλέον, ιδέες 
σχετικά με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό απασχόλησαν και τις ομάδες 
πολιτών από τα κράτη μέλη. Οι συστάσεις τόσο των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών όσο και των ομάδων 
πολιτών από τα κράτη μέλη θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια και στην ομάδα εργασίας τον Μάρτιο. 
 
3. Παρουσίαση της προέδρου σχετικά με τις τρέχουσες ανταλλαγές απόψεων στην πολύγλωσση 

ψηφιακή πλατφόρμα και θεματική συζήτηση 

Η συζήτηση διαρθρώνεται γύρω από 4 θέματα: εκπαίδευση, αθλητισμός, νεολαία και πολιτισμός. Η 

πρόεδρος συνοψίζει πρώτα τη συμβολή της πλατφόρμας και των προηγούμενων συζητήσεων και, στη 

συνέχεια, ρωτά τα μέλη της ομάδας εργασίας ποιες άλλες συγκεκριμένες προτάσεις θα μπορούσαν να 

υποβληθούν, βάσει των εισηγήσεων στην πλατφόρμα,  και πώς μπορεί να δοθεί συνέχεια στο ήδη υπάρχον 

έργο της ομάδας  

 

3.1   Παιδεία 

Η πρόεδρος σημειώνει ότι μέχρι στιγμής τα κύρια θέματα που επισημάνθηκαν είναι τα εξής: διασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας· προώθηση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας μέσω κοινών προγραμμάτων διδασκαλίας ή βιβλίου Ιστορίας· αντιμετώπιση του ρατσισμού και 

της μισαλλοδοξίας μέσω της εκπαίδευσης· προώθηση μιας ανθεκτικής στον χρόνο εκπαίδευσης, η οποία θα 
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συμπεριλαμβάνει το κλίμα, την ψηφιοποίηση και τις μη τεχνικές δεξιότητες· ανάπτυξη κοινού εδάφους 

μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της 

αγοράς· βελτίωση της πρόσβασης σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus +), βελτίωση της προβολής τους, 

καθώς και βελτίωση της αναγνώρισης των προγραμμάτων μαθητείας. Η συζήτηση επικεντρώνεται στα εξής:  

- Πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση σε απομακρυσμένες ή αγροτικές 

περιοχές, αλλά και για περιθωριοποιημένες ομάδες. Διατυπώνονται εκκλήσεις για τη δημιουργία 

ισχυρών ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη την ΕΕ και για την ανάπτυξη διαδικτυακών πόρων και 

διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών διδασκαλίας, προκειμένου να βοηθηθούν οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Τίθεται η ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για την 

ποιοτική εκπαίδευση.   

- Εξετάζεται επίσης σε διάφορες παρεμβάσεις η εξασφάλιση εκπαίδευσης που αντέχει στον χρόνο: 

διδασκαλία μη τεχνικών δεξιοτήτων στα παιδιά, διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, ζητημάτων υγείας και περιβάλλοντος, αλλά και επανειδίκευσης ενηλίκων που πρέπει να 

αλλάξουν εργασία. Διατυπώνονται εκκλήσεις για κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να 

αναβαθμιστούν οι προσφορές εκπαίδευσης, καθώς και για τη διασφάλιση της επικαιροποιημένων 

εγχειριδίων, μεταξύ άλλων μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Μία πρόταση είναι να 

προσφερθεί σε κάθε νέο ένα πακέτο εγγυημένων δεξιοτήτων που αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την 

ΕΕ.  

- Προτείνεται η κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Εκπαίδευσης έως το 2025.  

- Τίθεται το θέμα να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των εκπαιδευτικών και των τοπικών 

υπαλλήλων/πολιτικών και η ανάπτυξη του προγράμματος Erasmus+ μέσω της υβριδικής και της 

διαδικτυακής μάθησης. Εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη διαρροή ειδικευμένου δυναμικού λόγω 

οικονομικών περιορισμών ή ως παρενέργεια της κινητικότητας.  

- Διατυπώνονται εκκλήσεις να διευρυνθεί η διδακτική ύλη και το πρόγραμμα σπουδών με 

αντικείμενο την Ευρώπη στα σχολεία (ώστε να καλύπτει την Ιστορία, τον πολιτισμό, τις αξίες και τα 

τρέχοντα ζητήματα) ή να αναπτυχθεί μία κοινή ενότητα σχετικά με την ιστορία και τη λειτουργία 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως πιο περιορισμένη λύση, με στόχο την προώθηση της κοινής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

- Διατυπώνονται ιδέες για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας με την καθιέρωση 

μαθημάτων ηθικής στο σχολείο, ενδεχομένως σε υποχρεωτική βάση, με τη διδασκαλία θεμάτων 

όπως η ισότητα των φύλων, ο γενετήσιος προσανατολισμός και η κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

- Την ανάγκη για πιο εκτεταμένη αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών πτυχίων και των 
μαθητειών, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και 
προσφύγων.  

- Δίνεται έμφαση στην προώθηση των μειονοτικών γλωσσών μέσω εκπαιδευτικών ευκαιριών που 
συζητήθηκαν προηγουμένως στο πλαίσιο σχετικά με τον πολιτισμό. 

 
3.2   Αθλητισμός 

Η πρόεδρος σημειώνει ότι μέχρι στιγμής τα κύρια θέματα που επισημάνθηκαν είναι τα εξής: ανθυγιεινοί 

τρόποι ζωής· η ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες πολιτικές αθλητισμού και δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω των ομάδων της ΕΕ και του σήματος της ΕΕ· η 

ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, όπως μέσω της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού· και η 

προώθηση των γνώσεων σχετικά με τα παραδοσιακά αθλήματα. Κατά τη συζήτηση, δίνεται έμφαση σε 

διάφορους στόχους:  

- Στην ανάγκη καλύτερων υποδομών και χρηματοδότησης για τον μαζικό αθλητισμό, όχι μόνο για τον 
πρωταθλητισμό, καθώς και για τη στήριξη των τοπικών αθλητικών συλλόγων, και της παροχής 
εκπαίδευσης στον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής, ιδίως για τα μικρότερα παιδιά. Στο ίδιο 
πλαίσιο αναφέρεται η ανάγκη για περισσότερους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, καθώς και η 
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σημασία της μάθησης από ομοτίμους και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αθλητικών 
παραγόντων. 

- Στη δημιουργία μιας κοινής πολιτικής για τον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα καλύπτει τον 
τρόπο ζωής και τον επαγγελματικό αθλητισμό και θα εγγυάται σε όλα τα παιδιά την πρόσβαση στον 
αθλητισμό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγγύησης για τα παιδιά. 

- Αναφέρεται η ιδέα να χρησιμοποιηθούν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και εκδηλώσεις στο 
σύνολο της ΕΕ για την προώθηση του τοπικού και παραδοσιακού αθλητισμού.  

- Ορισμένες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη συμβολή του αθλητισμού στην προώθηση μιας 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς (συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών).  

- Υπενθυμίζεται η ιδέα να χρησιμοποιούνται ομάδες της ΕΕ υπό τη σημαία της ΕΕ σε διεθνείς 
διοργανώσεις  για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

 

3.3   Νεολαία 

Η πρόεδρος σημειώνει ότι μέχρι στιγμής τα κύρια θέματα που επισημάνθηκαν είναι τα εξής: πώς να 

αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και να ενισχυθεί η πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης· βελτιωμένη συμμετοχή 

των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μείωση της εκλογικής ενηλικίωσης στα 16 έτη· 

ενσωμάτωση της διάστασης της νεολαίας στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ· αύξηση και επέκταση της 

κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+. Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της ομάδας εργασίας 

υπογραμμίζουν ειδικότερα: 

- Τη μέριμνα τους να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας και σε ποιοτικές 
θέσεις εργασίας. Αναφέρονται συγκεκριμένες ιδέες, στις οποίες περιλαμβάνονται η απαγόρευση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης μέσω ενός νομικού μέσου, ο 
αποκλεισμός μισθολογικών πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, όπως οι κατώτατοι μισθοί για τους 
νέους, ή το ενδεχόμενο να καθιερωθούν θετικές διακρίσεις υπέρ των νέων, καθώς και ο συνδυασμός 
της εκπαίδευσης με πρακτική εργασία στις επιχειρήσεις.  

- Την ιδέα της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τη νεολαία που θα παρέχει καλύτερη καθοδήγηση 
στους νέους, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν ιδέες, να διερευνούν ευκαιρίες σπουδών, 
απασχόλησης και πρακτικής άσκησης, βελτιώνοντας επίσης την κατανόηση των αναγκών των 
επιχειρήσεων.  

- Την πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης για έργα επιχειρηματικότητας των 
νέων, με στόχο τη δημιουργία 1 εκατομμυρίου νεοσύστατων επιχειρήσεων σε 10 έτη, σύμφωνα με τη 
σχετική ιδέα στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

- Τη σημασία της εφαρμογής και της ενίσχυσης των εγγυήσεων για τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη 
και της αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν τους νέους στο πλαίσιο της πανδημίας, καθώς και 
της αύξησης της στήριξης που παρέχεται στους νέους εργαζομένους και στις οργανώσεις νεολαίας, 
μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης και της πρότασης ενός  Κοινού Πλαισίου Αναφοράς σε επίπεδο 
ΕΕ για τη στήριξη των νέων εργαζομένων.            

- Τίθεται επίσης το ζήτημα να επεκταθεί η αναγνώριση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης.  
- Διασφάλιση της πρόσβασης των νέων στην κοινωνική προστασία και αντιμετώπιση του ζητήματος της 

στέγασης, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ.  
- Εξασφάλιση βελτιωμένης συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, η οποία θα προχωρεί πέρα από τα      «ζητήματα της νεολαίας» και τη 
χρονική διάρκεια της Διάσκεψης. Οι απόψεις για την ιδέα να εκχωρηθεί δικαίωμα ψήφου από την 
ηλικία των 16 ετών και πάλι διίστανται. Προτείνεται να συμβαδίζει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα με 
την αγωγή του πολίτη και ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών. 

- Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υπηρεσίας τέθηκε εκ νέου ως μέσο ενίσχυσης της 
αλληλεγγύης. 
 

3.4   Πολιτισμός 
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H πρόεδρος σημειώνει ότι μέχρι στιγμής τα κύρια θέματα που επισημάνθηκαν είναι τα εξής: Πώς μπορεί να 

προωθηθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα, π.χ. μέσω της διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων και της προώθησης 

της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και των πολιτιστικών ανταλλαγών· προστασία των μειονοτήτων (γλώσσες και 

πολιτισμοί)· ανάγκη κοινωνικής προστασίας και προστατευόμενου καθεστώτος για τους καλλιτέχνες· ο 

ρόλος του πολιτισμού στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Τίθεται επίσης η ιδέα για 

«Επίτροπο Πολιτισμού». Κατά τη συζήτηση, προστίθενται ή τίθενται εκ νέου τα ακόλουθα σημεία:  

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μέσω 
του πολιτισμού, για παράδειγμα με τη μείωση των εμποδίων στη συμμετοχή και τη στήριξη έργων και 
ΜΚΟ που προωθούν αυτούς τους στόχους.  

- Δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο θα συγκεντρώνει 
διάφορες πηγές χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
ψηφιακά μέσα. 

- Το υψηλό ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και η ανάγκη περαιτέρω 
προώθησής της σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.  

- Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού «πολιτιστικού πάσου», που θα προχωρεί πέρα από τα δωρεάν εισιτήρια 
τρένου στο πλαίσιο του Discover EU, για να ενθαρρύνει τους νέους να ανακαλύψουν πολιτιστικά την 
Ευρώπη. Προτείνεται επίσης η ιδέα βιβλίων που προωθούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

- Εκφράζεται εκ νέου η ανησυχία σχετικά με την προστασία των μειονοτικών γλωσσών, με προτάσεις 
για την εφαρμογή μιας «ολιστικής πολιτικής πολυγλωσσίας» χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ, η οποία 
θα διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μπορούν να σπουδάζουν και να διδάσκονται σε μειονοτικές γλώσσες 
και θα παρέχει χρηματοδότηση για πολύγλωσσο περιεχόμενο και για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται επίσης ορισμένες εκκλήσεις για τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
σύμβασης-πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και 
για την ενθάρρυνση των κρατών μελών να προσυπογράψουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις 
περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες.  

- Διατυπώνονται εκ νέου οι ιδέες για ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τους καλλιτέχνες και την 
ενθάρρυνση της κινητικότητάς τους.  
 

4. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 

Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η πρόεδρος σημειώνει ομοιότητες στις ιδέες που διατυπώθηκαν κατά 

τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί καλό βήμα για την έναρξη 

συζητήσεων από την ομάδα εργασίας σχετικά με τις συστάσεις των πολιτών. Συνοψίζει τα κύρια σημεία της 

συζήτησης και σημειώνει ότι θα οργανωθούν περαιτέρω εργασίες με βάση τις συστάσεις των ομάδων 

πολιτών.  

 

Συνημμένο: Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για τη μετανάστευση  

 

Πρόεδρος Silja Markkula Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Νεολαία 

    

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

κα Greta Karoline ADAMEK  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κα Christine ANDERSON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Tiago ANTUNES Συμβούλιο 

κ. Hugues  BAYET Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Matteo Luigi  BIANCHI Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Emil   BOC Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

κα  Fabíola  CARDOSO Εθνικά Κοινοβούλια 
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κα  Paula CARVALHO Συμβούλιο 

κ. Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα  Gabriela  CRETU Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. François DECOSTER  Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Daniela DUMITRU  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κα Laurence FARRENG Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Kinga GAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα  Josune  GOROSPE Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Enzo GORZA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κα Alicia HOMS GINEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Zuzana HOZLÁROVÁ 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

κα  Tea JARC Κοινωνικοί εταίροι 

κα  Danuta  JAZŁOWIECKA Εθνικά Κοινοβούλια 

κα  Željka  JOSIĆ Συμβούλιο 

κ. Peter  KMEC Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Αντώνης ΚΟΥΡΡΑΣ 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

κα Regina LAUCYTE  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κα Silja MARKKULA Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Νεολαία 

κ. Kieran MCCARTHY Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Nora MEBAREK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Dace MELBĀRDE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Jean Claude  MICALLEF Εθνικά Κοινοβούλια 

κα Baiba  MILTOVICA  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κ. Vidmantas MITKUS 
Ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 

κράτη μέλη 

κ. Pascual NAVARRO Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κ. Victor NEGRESCU Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Aoife O’LEARY Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

κ. Elyes OUERGHI  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κ. Γεώργιος  ΠΑΠΑΝΔΡEΟΥ Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Luc PAQUE Συμβούλιο 

κ. Igors  PIMENOVS Εθνικά Κοινοβούλια 

κα  Anne PRÉDOUR Συμβούλιο 

κ. Paul  RUBIG 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κ. Piero SAVARIS  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κ. David SMOLJAK Εθνικά Κοινοβούλια 

κα Michaela SOJDROVA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Guy VERHOFSTADT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Isabel WISELER-LIMA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Salima YENBOU Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Marina ZELENETSKA  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

 


