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Muistio Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin  

johtokunnan viidennestä kokouksesta 

 

keskiviikkona 26. toukokuuta 2021 

 

klo 14.30–16.30 neuvoston Europa-rakennuksen salissa S7 ja etäyhteyden välityksellä 

 

Osallistujat: ks. osallistujaluettelo liitteessä 

 

Tiivistelmä ja päätelmät: 
 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta piti viidennen kokouksensa 26. 

toukokuuta 2021 neuvoston Europa-rakennuksen salissa S7 (ja etäyhteyden välityksellä). 
 

Kokouksen yhteispuheenjohtajina toimivat Portugalin EU-asioista vastaava valtiosihteeri 

Ana Paula ZACARIAS, Euroopan parlamentin jäsen Guy VERHOFSTADT ja demokratiasta ja 

väestökehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja Dubravka ŠUICA. 
 

Johtokunta hyväksyi konferenssin täysistuntojen, eurooppalaisten kansalaispaneelien ja 

eurooppalaisen kansalaistapahtuman ehdotetun väliaikaisen aikataulun mutta toivat 

samalla esiin, että tietty joustavuus on tarpeen. 
 

Johtokunta hyväksyi ehdotuksen konferenssin täysistunnon järjestäytymiskokouksen 

esityslistaksi tietyin mukautuksin ja lisäsi siihen konferenssin tarkoituksesta ja odotuksista 

käytävän keskustelun. 
 

Johtokunta kävi myös keskustelun konferenssin täysistunnon järjestelyistä. Johtokunta pani 

merkille puheenjohtajien ehdotuksen perustaa yhdeksän täysistuntotyöryhmää, jotka 

vastaavat monikielisen digitaalisen foorumin yhdeksää aihetta.  Niistä kahdeksan 

puheenjohtajina toimivat johtokunnan edustajat ja tarkkailijat: kaksi Euroopan 

parlamentista, kaksi neuvostosta, kaksi Euroopan komissiosta ja kaksi kansallisista 

parlamenteista. Yhden työryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan nuorisofoorumin 

puheenjohtaja. 

 

Puheenjohtajien on määrä esittää käytännön ehdotus puheaj an jakamisesta täysistunnossa 

seuraavien kolmen periaatteen pohjalta: tasavertaisuus, edustajien yhdenvertaisuus ja 

kansalaisten erityinen rooli. 
 

Johtokunta pani merkille Portugalissa 17. kesäkuuta 2021 pidetyn eurooppalaisen 

kansalaistapahtuman valmistelut. 
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Johtokunta pani merkille myös eurooppalaisten kansalaispaneelien päivitetyt käytännön 

järjestelyt sekä ohjeet kansallisten kansalaispaneelien järjestämiseksi.  
 

Johtokunta kävi keskustelun konferenssin viestintästrategiasta. Se antoi Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission viestinnän pääosastojen tehtäväksi esittää 

johtokunnan seuraavassa kokouksessa koordinoidun suunnitelman konferenssin ja erityisesti 

monikielisen digitaalisen foorumin edistämiseksi.  

 

 

1. Konferenssin täysistuntojen, eurooppalaisten kansalaispaneelien ja eurooppalaisen 

kansalaistapahtuman aikataulu: hyväksyminen  

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) avasi kokouksen esittämällä ehdotuksen konferenssin 

täysistuntojen, eurooppalaisten kansalaispaneelien ja eurooppalaisen kansalaistapahtuman 

aikatauluksi. Hän korosti, että hyvä vuorovaikutus konferenssin täysistunnon ja 

eurooppalaisten kansalaispaneelien välillä on tärkeää ja että kansalaistapahtuma  

17. kesäkuuta 2021 on tärkeää pitää ennen täysistunnon järjes täytymiskokousta.. 

 

Guy VERHOFSTADT (puheenjohtaja) korosti, että ennen konferenssin täysistunnon 

kokouksia on suunniteltu pidettäväksi sekä valtuuskuntien että poliittisten ryhmittymien 

kokouksia. Hän selitti, että eurooppalaisten kansalaispaneelien ensimmäinen kokous 

pidetään Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa, toinen kokous on etäkokous ja 

kolmas pidetään fyysisesti neljässä eri kaupungissa.  

 

Yleisesti ottaen osallistujat hyväksyivät keskustelussaan aikatauluehdotuksen mutta 

korostivat, että pitkän aikavälin suunnittelussa tarvitaan joustavuutta. 

 

Lisäksi esitettiin pyyntö harkita uudelleen työmarkkinaosapuolten edustajien lukumäärää 

täysistunnossa ja ottaa käyttöön mahdollisuus merkitä eriävät mielipiteet tiedoksi nykyisistä 

säännöistä poiketen. Lisäksi tehtiin vastaava pyyntö, joka koski paikallisten ja alueellisten 

edustajien lukumäärän harkitsemista uudelleen. 

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) korosti päätöspuheenvuorossaan, että 

aikatauluehdotus saattaa muuttua todellisten tarpeiden perusteella ja että tietty joustavuus 

saattaa olla tarpeen. Puheenjohtaja korosti edellä mainittujen pyyntöjen osalta, että 

puheenjohtajat ovat panneet ne merkille, tarkastelevat ehdotuksia ja palaavat asiaan 

mahdollisimman pian. 

 

Tämän puheenvuoron jälkeen puheenjohtaja katsoi, että johtokunta voisi hyväksyä 

ehdotetun väliaikaisen aikataulun tarvittavaa joustoa noudattaen.  

 

Päätelmä: 

 

Johtokunta hyväksyi konferenssin täysistuntojen, eurooppalaisten kansalaispaneelien ja 

eurooppalaisen kansalaistapahtuman ehdotetun väliaikaisen aikataulun todeten samalla, 

että tietty joustavuus on tarpeen. 
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2. Konferenssin täysistunnon järjestäytymiskokous 19. kesäkuuta 2021 – Ehdotettu 

esityslista: hyväksyminen 

Käsiteltiin yhdessä esityslistan kohdan 3 kanssa. 

 

3. Konferenssin täysistunto: puheenjohtajien tiedotusasia 

 

Guy VERHOFSTADT (puheenjohtaja) ehdotti esityslistan kohtien 2 ja 3 käsittelyä yhdessä.  

 

Hän totesi, että kansallisten paneelien/tapahtumien 27 edustajaa ja Euroopan 

nuorisofoorumin puheenjohtaja, jotka ovat mukana eurooppalaisessa 

kansalaistapahtumassa Lissabonissa 17. kesäkuuta, osallistuvat täysistunnon 

järjestäytymiskokoukseen 19. kesäkuuta. Hän selitti, että eurooppalaisten 

kansalaispaneelien edustajat eivät ole läsnä, koska heidän paneelinsa eivät ole ni mittäneet 

heitä siihen mennessä. Puheenjohtaja esitti 19. kesäkuuta pidettävän täysistunnon 

kokouksen esityslistaehdotuksen, joka koostuu kahdesta osasta.  Ensimmäiseen osaan 

sisältyy eurooppalaisten kansalaispaneelien ja foorumin esittely, jota seuraa peri npohjainen 

keskustelu (noin kolme tuntia). Toisessa osassa käsitellään käytännön kysymyksiä, jollainen 

on etenkin työryhmien rakenteen ja johtoryhmän hyväksymän väliaikaisen konferenssin 

aikataulun esittely, ja tätä seuraa lyhyt keskustelu (puoli tuntia).  

 

Tämän jälkeen Guy VERHOFSTADT (puheenjohtaja) esitti  seuraavat konferenssin 

täysistunnon yleisiä järjestelyjä koskevat ehdotukset:  

 

 Täysistunnolla on yhdeksän työryhmää, jotka vastaavat monikielisen digitaalisen 

foorumin aiheita. Niistä kahdeksan puheenjohtajina toimivat johtokunnan edustajat 

ja tarkkailijat: kaksi Euroopan parlamentista, kaksi neuvostosta, kaksi Euroopan 

komissiosta ja kaksi kansallisista parlamenteista. Yhden työryhmän puheenjohtajana 

toimii Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja.  

 Puheenjohtaja muistutti puheajan osalta, että järjestelmästä päätettäessä on 

sovellettava tiettyjä periaatteita: täysistunnon jäsenten yhdenvertaisuus, 

täysistunnon neljän toimielinosion tasavertaisuus ja kansalaisten erityinen rooli 

esiteltäessä paneelien suosituksia täysistunnolle. 

 Puheenjohtajat ehdottivat istumajärjestyksen osalta, että johtokunnan edustajat ja 

tarkkailijat istuvat ensimmäisillä riveillä ja että täysistunnon muut edustajat istuvat 

aakkosjärjestyksen mukaisesti.  

 

Tätä seuraavassa keskustelussa  

 

 osallistujat kiittivät puheenjohtajia näiden ehdotuksesta;  

 useat puhujat korostivat, että konferenssin täysistunnon on oltava eloisa, 

dynaaminen ja houkutteleva; 

 toiset puolestaan korostivat, että kansalaisten on voitava osallistua asianmukaisesti 

täysistunnon järjestäytymiskokoukseen; 

 esityslistaehdotuksen osalta monet toivoivat perinpohjaisempaa keskustelua 

(esimerkiksi konferenssin tarkoituksesta ja odotuksista, monikielisen digitaalisen 

foorumin sisällöstä, pandemiasta saaduista kokemuksista tai  muista aiheista). Jotkut 

toivoivat lisää aikaa keskusteluun;  
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 useat kannattivat työryhmiä koskevaa ehdotusta. Jotkut pyysivät lisää tietoa siitä, 

miten työryhmät toimivat;  

 puheajan osalta he olivat yleisesti yhtä mieltä siitä, että sen osalta tarvitaan 

tasapainoa. Jotkut kannattivat puheajan jakamista poliittisen suuntautumisen 

mukaan. Toiset huomauttivat, että kaikille täysistunnon edustajille se ei sovi, ja 

kannattivat järjestelmää, joka perustuu suuremmassa määrin täysistunnon osioihin.  

 

Dubravka ŠUICA (puheenjohtaja) kiitti edustajia ja tarkkailijoita heidän ajatuksistaan ja 

kommenteistaan. Hän varoitti keskustelemasta laajasti monikielisen digitaalisen foorumin 

sisällöstä tässä aikaisessa vaiheessa (kesäkuussa), jotta ei rajoitettaisi ennakolta tässä 

alhaalta ylös -menettelyssä käytäviä keskusteluja. Hän korosti, että puheenjohtajat tekevät 

parhaansa, jotta vähintään 80 kansalaista 800:sta valittaisiin eurooppalaisiin 

kansalaispaneeleihin, jotka osallistuvat verkossa Lissabonin tapahtumaan.  

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) oli yhtä mieltä siitä, että konferenssin täysistunnon 

järjestäytymiskokouksessa voitaisiin käydä perusteellinen keskustelu konferenssia 

koskevista odotuksista ja visioista. Hän ehdotti myös, että komissio esittelisi foorumista 

saatuja alustavia tuloksia. Hän korosti Lissabonissa 17. kesäkuuta ennen täysistunnon 

järjestäytymiskokousta pidettävän kansalaistapahtuman tärkeää rooli samoin kuin sitä, että 

kansallisten paneelien/tapahtumien 27 edustajaa ja Euroopan nuorisofoorumin 

puheenjohtaja ovat mukana täysistunnon kokouksessa 19. kesäkuuta.  

 

Guy VERHOFSTADT (puheenjohtaja) totesi päätöspuheenvuorossaan myös, että  

27 kansalaista kansallisista paneeleista tai tapahtumista ja Euroopan nuorisofoorumin 

puheenjohtaja osallistuvat täysistunnon järjestäytymiskokoukseen. Hän ehdotti, että 

esityslistan ensimmäinen osa sisältäisi 3–4 tunnin laajan perinpohjaisen keskustelun 

konferenssin – myös eurooppalaisten kansalaispaneelien ja monikielisen digitaalisen 

foorumin – tarkoituksesta ja siihen kohdistuvista odotuksista, ja että toinen osa pidettäisiin 

hyvin lyhyenä. Hän palautti mieleen, että kunkin noin 40:stä täysistunnon jäsenestä 

koostuvan työryhmän on laadittava ehdotuksia täysistunnolle, ja korosti, että kaikkia 

edustajia pyydetään liittymään työryhmiin. Puheenjohtajien on määrä esittää puheajan 

osalta ehdotus, jossa otetaan huomioon esitetyt kommentit ja ehdotukset, ja heidän 

suositustensa lähtökohtana ovat edustajien yhdenvertaisuuden, tasavertaisuuden ja 

kansalaisten erityisen roolin periaatteet. Puheenjohtaja ehdotti lopuksi, että konferenssin 

täysistunnon kokouksista laaditaan sanatarkat pöytäkirjat.  

 

Keskustelun perusteella jaetaan tarkistettu esityslista.  

 

Päätelmät: 

 

Johtokunta hyväksyi ehdotuksen konferenssin täysistunnon järjestäytymi skokouksen 

esityslistaksi tietyin mukautuksin ja lisäsi siihen konferenssin tarkoituksesta ja odotuksista 

käytävän keskustelun. 

 

Johtokunta pani merkille puheenjohtajien ehdotuksen perustaa yhdeksän 

täysistuntotyöryhmää, jotka vastaavat monikielisen digitaalisen foorumin yhdeksää 

aihetta. Niistä kahdeksan puheenjohtajina toimivat johtokunnan edustajat ja tarkkailijat: 

kaksi Euroopan parlamentista, kaksi neuvostosta, kaksi Euroopan komissiosta ja kaksi 
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kansallisista parlamenteista. Yhden työryhmän puheenjoht ajana toimii Euroopan 

nuorisofoorumin puheenjohtaja. 

 

Puheenjohtajien on määrä esittää ehdotus puheajan jakamisesta täysistunnossa 

seuraavien kolmen periaatteen pohjalta: tasavertaisuus, edustajien yhdenvertaisuus ja 

kansalaisten erityinen rooli. 

 

 

4. Kansalaistapahtuma 17. kesäkuuta 2021: puheenjohtajien tiedotusasia  

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) avasi keskustelun tästä esityslistan kohdasta 

palauttamalla mieleen jäsenvaltioiden kiinnostuksen konferenssia kohtaan ja jäsenvaltioissa 

järjestettyjen tapahtumien merkityksen. Hän totesi, että koska kansalaiset ovat keskeinen 

osa konferenssia, puheenjohtajat ehdottavat eurooppalaisen kansalaistapahtuman 

järjestämistä 17. kesäkuuta 2021 Portugalissa täydentämään 19. kesäkuuta 2021 pidettävää 

täysistunnon järjestäytymiskokousta. 27 osallistujaa kansallisista paneeleista/tapahtumista 

ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtajaa pyydetään osallistumaan fyysisesti. 80 

kansalaista (eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin valituista) osallistuvat verkossa. 

Osallistujilla on tilaisuus puhua siitä, mitä he odottavat konferenssilta. Tilaisuus lähetetään 

verkossa ja kaikilla on pääsy siihen. 27 kansalaista kansallisista paneeleista/tapahtumista ja 

Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja osallistuvat myöhemmin täysistunnon  

järjestäytymiskokoukseen. 

 

Keskustelun aikana osallistujat ilmaisivat tyytyväisyytensä tapahtumaan ja korostivat, että 

kansalaiset on tärkeää ottaa konferenssin keskiöön. Jotkut esittivät kysymyksiä kansalaisten 

valintatavasta ja toiset taas korostivat, että on tärkeää laatia strategia siitä, miten saadaan 

kansalaiset yleisesti mukaan keskusteluun. 

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) totesi loppupuheenvuorossaan, että jäsenvaltioita on 

pyydetty nimeämään 27 edustajaa kansallisista paneeleista/tapahtumista . Hän pyysi kaikkia 

johtokunnan edustajia ja tarkkailijoita osallistumaan tapahtumaan etäyhteyden välityksellä.  

 

Päivitetyt tiedot asetetaan saataville. 

 

Päätelmät: 

 

Johtokunta pani merkille ehdotuksen järjestää eurooppalainen kansalaistapahtuma 17. 

kesäkuuta 2021 Portugalissa. 

 

 

5. Eurooppalaiset kansalaispaneelit  

 

Dubravka ŠUICA (puheenjohtaja) kertoi järjestelyistä eurooppalaisten kansalaispaneelien 

järjestämiseksi, jotka on päivitetty 22. huhtikuuta pidetyn johtokunnan keskustelun jälkeen 

ja lähetetty osallistujille ennen kokousta. Kansalaispaneelien aiheet perustuvat foorumin 

aiheisiin ja ne jaotellaan neljään ryhmään: 

1) Eurooppalainen demokratia ja eurooppalaiset arvot, oikeudet, oikeusvaltioperiaate, 

turvallisuus; 
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2) Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys; 

3) Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat ja koulutus, nuoriso, 

kulttuuri, urheilu, digitalisaatio; 

4) EU maailmassa, muuttoliike. 

 

Puheenjohtaja korosti, että tällaista menettelyä ei ole järjestetty koskaan aikaisemmin näin 

laajassa mittakaavassa. Neljään paneeliin valitaan satunnaisesti 800 kansalaista (200 

kuhunkin). Valintaprosessi saatetaan päätökseen noin kuukausi ennen paneelien kokousten 

alkamista syyskuun puolessavälissä. Puheenjohtaja totesi myös, että jäsenvaltioiden  tiedoksi 

on laadittu ohjeita kansallisia kansalaispaneeleita varten. Hän korosti, että yhteinen 

sihteeristö tekee töitä paneelien toiminnan jäsentämiseksi, jotta kansalaiset voisivat 

priorisoida laajoissa ryhmissä olevat aiheet ottaen huomioon foorumilta saadut näkemykset. 

 

Keskustelun aikana osallistujat kiittivät puheenjohtajia näiden työstä ja panivat merkille 

muun muassa seuraavat asiat:  

 

 sen tärkeys, että valintaprosessi on tosiasiallisesti satunnainen kaikissa 

jäsenvaltioissa, ja tarve myöntää rahal linen korvaus kansalaisille, jotka osallistuvat 

eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin;  

 laajoista aiheista paneeleille mahdollisesti aiheutuvat vaikeudet;  

 asiantuntijoiden rooli ja valinta paneeleihin;   

 paneelityöskentelyn avoimuuden merkitys. 

 

Dubravka ŠUICA (puheenjohtaja) vahvisti loppupuheenvuorossaan, että asiantuntijat 

auttavat pohjustamaan keskusteluja eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa ja että 

monikieliseltä digitaaliselta foorumilta saadut näkemykset ohjaavat keskusteluja.  

 

Päätelmät: 

 

Johtokunta pani merkille eurooppalaisten kansalaispaneelien päivitetyt käytännön 

järjestelyt ja ohjeet kansallisten kansalaispaneelien järjestämiseksi.  

 

 

6. Konferenssin viestintästrategia: keskustelu  

 

Dubravka ŠUICA (puheenjohtaja) esitti johtokunnalle yhteenvedon foorumin tilanteesta. 

Hän antoi tietoja foorumilla käynneistä, ehdotettujen ideoidenmäärästä sekä 

tämänhetkisistä suuntauksista käyttäjien sosiodemografisen ja maantieteellisen taustan 

osalta. Hän korosti tarvetta kollektiivisiin toimiin, jotta saataisi in mukaan enemmän ihmisiä, 

mukaan lukien nuoret, naiset ja sellaiset kansalaiset, jotka eivät ole yleensä kiinnostuneet 

EU-asioista. Hän pani merkille, että myös konferenssin tapahtumat lisäävät kiinnostusta 

foorumiin. Hän painotti, että kaikilla johtokunnan jäsenillä olisi oltava tärkeä rooli siinä, että 

tietoa foorumista levitetään. Hän totesi lisäksi, että perinteinen institutionaalinen viestintä 

ei riitä, vaan on kartoitettava lähemmin sosiaalista mediaa ja yhteistyötä urheilu -, kulttuuri- 

ja muiden alojen organisaatioiden kanssa, jotta tavoitettaisiin enemmän ihmisiä. 

Puheenjohtaja ilmaisi tukevansa kaikkien kolmen toimielimen viestinnän pääosastojen jo 

tekemää työtä ja pyysi niitä laatimaan ehdotuksen kohdennetuiksi viestintätoimiksi jo 

tehdyn työn tukemiseksi. 
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Johtokunnan edustajat ja tarkkailijat ehdottivat muun muassa seuraavaa:  

 järjestetään erityisiä konferenssia koskevia tiedotustilaisuuksia toimittajien kanssa;  

 annetaan johtokunnassa edustettuina olevien toimielinten ja yhteisöjen toimia 

välittäjinä. 

 

Guy VERHOFSTADT (puheenjohtaja) pyysi yhteistä sihteeristöä laatimaan ehdotuksen siitä, 

miten toimittajat voivat osallistua eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin ja tiedottaa niistä 

sekä korosti tarvetta mainontaan sosiaalisessa mediassa, jotta voida an houkutella lisää 

ihmisiä osallistumaan monikieliseen digitaaliseen foorumiin. Hän pyysi, että kaikki kolme 

viestinnän pääosastoa esittävät seuraavassa johtokunnan kokouksessa koordinoidun 

ehdotuksen siitä, mitä viestintätoimia kukin niistä ehdottaa toteutettavan. 

 

Ana Paula ZACARIAS (puheenjohtaja) pyysi kaikkia kolmea viestinnän pääosastoa esittämään 

ehdotuksen yhteiseksi sanomaksi siitä, mistä konferenssissa on kyse sekä sen osatekijöistä ja 

osallistujista, ja täydentämään sitä visuaalisella materiaalilla. Hän korosti, että myös 

tietosuojalla on väliä konferenssin osallistujien kannalta.  

 

Dubravka ŠUICA (puheenjohtaja) korosti loppupuheenvuorossaan, että keskustelu 

viestintästrategiasta on ollut hyvin hyödyllinen ja pyysi kaikkia kolmea viesti nnän 

pääosastoa esittämään suunnitelman siitä, miten tietoa foorumista lisätään.  

 

Päätelmät: 

 

Johtokunta antoi Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission viestinnän 

pääosastojen tehtäväksi esittää johtokunnan seuraavassa kokouksessa koordinoidun  

suunnitelman konferenssin ja erityisesti monikielisen digitaalisen foorumin edistämiseksi.  

 

 

Yhteydenotot: Eva-Maria Poptcheva, yhteisen sihteeristön jäsen 
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OSALLISTUJALUETTELO 
 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

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

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (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 (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
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 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

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) 
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