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Konferencijos dėl Europos ateities  

vykdomosios valdybos penktojo posėdžio apibendrinamoji ataskaita  

 

2021 m. gegužės 26 d., trečiadienis 

 

14.30–16.30 val., Tarybos pastato „Europa“ salė S7 ir nuotolinis dalyvavimas 

 

Dalyviai: dalyvių sąrašas pateikiamas priede. 

 

Santrauka ir išvados 
 

Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos penktasis posėdis įvyko 2021  m. 

gegužės 26 d. Tarybos pastato „Europa“ salėje  S7 (ir nuotoliniu būdu). 
 

Posėdžiui bendrai pirmininkavo Portugalijos ES reikalų valstybės sekretorė Ana Paula 

ZACARIAS, EP narys Guy VERHOFSTADTAS ir Komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga 

už demokratiją ir demografiją, Dubravka ŠUICA.  
 

Vykdomoji valdyba patvirtino pasiūlytą Konferencijos plenarinių sesijų, Europos piliečių 

forumų ir Europos piliečių renginio preliminarų tvarkaraštį, kartu pripažindama, kad reikia 

lankstumo. 
 

Vykdomoji valdyba patvirtino steigiamosios Konferencijos plenarinės sesijos darbotvarkės 

projektą su tam tikromis pataisomis ir įtraukė diskusiją dėl konferencijos tikslo ir lūkesčių.  
 

Vykdomoji valdyba taip pat surengė pasikeitimą nuomonėmis dėl Konferencijos plenarinės 

sesijos organizavimo. Valdyba atkreipė dėmesį į bendrapirmininkių pasiūlymą įsteigti 

devynias plenarinės sesijos darbo grupes, kurios atspindėtų devynias daugiakalbės 

skaitmeninės platformos temas. Aštuonioms iš jų pirmininkaus Vykdomosios valdybos 

atstovai ir stebėtojai: du iš Europos Parlamento, du iš Tarybos, du iš Europos Komi sijos ir du 

iš nacionalinių parlamentų. Vienai darbo grupei pirmininkaus Europos jaunimo forumo 

pirmininkė. 

 

Bendrapirmininkiai pateiks praktinį pasiūlymą dėl kalbėjimo plenarinėje sesijoje laiko, 

grindžiamą trimis principais: vienodų sąlygų, atstovų lygybės ir ypatingo piliečių vaidmens 

principais. 
 

Vykdomoji valdyba susipažino su pasirengimo 2021  m. birželio 17 d. Portugalijoje 

įvyksiančiam Europos piliečių renginiui veikla.  
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Be to, Vykdomoji valdyba susipažino su atnaujintomis Europos piliečių forumų praktinėmis 

sąlygomis ir nacionalinių piliečių forumų organizavimo gairėmis.  
 

Vykdomoji valdyba surengė pasikeitimą nuomonėmis dėl Konferencijos komunikacijos 

strategijos. Ji pavedė Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos komunikacijos 

generaliniams direktoratams kitame vykdomosios valdybos posėdyje pristatyti suderintą 

Konferencijos ir visų pirma daugiakalbės skaitmeninės platformos populiarinimo planą.  

 

 

1. Konferencijos plenarinių sesijų, Europos piliečių forumų ir Europos piliečių re nginio 

tvarkaraštis: patvirtinimas 

 

Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) pradėjo posėdį Konferencijos plenarinių sesijų, 

Europos piliečių forumų ir Europos piliečių renginio tvarkaraščio projekto pristatymu. Prieš 

steigiamąją plenarinę sesiją ji pabrėžė, kaip svarbu, kad tarp Konferencijos plenarinės sesijos 

ir Europos piliečių forumų bei 2021  m. birželio 17 d. pradedamo piliečių renginio būtų gera 

sąveika. 

 

Guy VERHOFSTADTAS (bendrapirmininkis) pabrėžė, kad prieš Konferencijos plenarines 

sesijas planuojama surengti tiek delegacijų posėdžius, tiek politinių šeimų susitikimus. Jis 

paaiškino, kad pirmoji Europos piliečių forumų sesija įvyks Europos Parlamento patalpose 

Strasbūre, antroji bus virtuali, o trečioji vyks keturiuose skirtinguose miestuose ir joje bus 

dalyvaujama fiziškai. 

 

Per vėliau vykusią diskusiją dalyviai apskritai pritarė tvarkaraščio projektui, tačiau pabrėžė, 

kad ilgalaikiam planavimui svarbu numatyti lankstumo. 

 

Be to, buvo pateiktas prašymas persvarstyti plenarinėje sesijoje dalyvaujančių  socialinių 

partnerių atstovų skaičių ir numatyti galimybę įrašyti priešingas nuomones, nors dabartinėse 

taisyklėse tai nenumatyta. Taip pat pateiktas dar vienas panašus prašymas persvarstyti 

vietinių ir regioninių atstovų skaičių. 

 

Baigiamojoje kalboje Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) pabrėžė, kad tvarkaraščio 

projektą bus galima keisti atsižvelgiant į faktinius poreikius ir kad gali prireikti šiek tiek 

lankstumo. Atsakydami į pirmiau minėtus prašymus, bendrapirmininkiai pabrėžė, kad tikrai 

susipažino su pasiūlymais, juos svarsto ir kuo skubiau grįš prie šių klausimų.  

 

Po šios kalbos bendrapirmininkė pareiškė mananti, kad valdančioji valdyba gali patvirtinti 

pasiūlytą preliminarų tvarkaraštį, numatant būtiną lankstumą.  

 

Išvada: 

 

Vykdomoji valdyba patvirtino pasiūlytą Konferencijos plenarinių sesijų, Europos piliečių 

forumų ir Europos piliečių renginio preliminarų tvarkaraštį, kartu pripažindama, kad reikia 

lankstumo. 
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2. 2021 m. birželio 19 d. steigiamoji Konferencijos plenarinė sesija. Pasiūlyta darbotvarkė: 

patvirtinimas 

Svarstoma kartu su darbotvarkės 3  punktu. 

 

3. Konferencijos plenarinė sesija: bendrapirmininkių informacija  

 

Guy VERHOFSTADTAS (bendrapirmininkis) pasiūlė darbotvarkės antrą ir trečią punktus 

svarstyti kartu. 

 

Jis pažymėjo, kad steigiamojoje plenarinėje sesijoje birželio 19  d. dalyvaus 27 atstovai iš 

nacionalinių forumų / renginių ir Europos jaunimo forumo pirmininkė, dalyvausiantys 

birželio 17 d. Lisabonoje įvyksiančiame Europos piliečių renginyje. Jis paaiškino, kad Europos 

piliečių forumų atstovai nedalyvaus, nes iki to laiko atitinkami forumai dar nebus jų paskyrę. 

Bendrapirmininkis pateikė birželio 19  d. plenarinės sesijos darbotvarkės iš dviejų dalių 

projektą. Pirmoje dalyje būtų skaitomas pranešimas apie Europos piliečių fo rumus ir 

platformą ir surengta nuodugni diskusija (trukmė  – maždaug 3 valandos). Antra dalis apimtų 

praktinius klausimus, visų pirma darbo grupių struktūros ir Vykdomosios valdybos 

patvirtinto preliminaraus Konferencijos tvarkaraščio pristatymą, ir būtų su rengta trumpa 

diskusija (trukmė – pusvalandis). 

 

Po to Guy VERHOFSTADTAS (bendrapirmininkis) pateikė šiuos pasiūlymus dėl Konferencijos 

plenarinių sesijų rengimo bendrosios tvarkos: 

 

 bus devynios darbo grupės, atitinkančios daugiakalbės skaitmeninės platfo rmos 

temas. Aštuonioms iš jų pirmininkaus Vykdomosios valdybos atstovai ir stebėtojai: 

du iš Europos Parlamento, du iš Tarybos, du iš Europos Komisijos ir du iš nacionalinių 

parlamentų. Vienai darbo grupei pirmininkaus Europos jaunimo forumo pirmininkė;  

 bendrapirmininkis priminė, kad priimant sprendimą dėl kalbėjimo laiko sistemos turi 

būti taikomi tam tikri principai: plenarinės sesijos narių lygybės, vienodų sąlygų 

plenarinės sesijos keturiems instituciniams komponentams sudarymo ir ypatingo 

piliečių vaidmens principai pateikiant forumų rekomendacijas plenarinei sesijai;  

 bendrapirmininkis pasiūlė tokį sėdėjimo planą: Valdančiosios valdybos atstovai ir 

stebėtojai sėdėtų pirmose eilėse, o kiti plenarinės sesijos dalyviai sėdėtų abėcėlės 

tvarka. 

 

Po to vykusios diskusijos metu dalyviai: 

 

 padėkojo bendrapirmininkiams už jų pasiūlymus;  

 keli kalbėtojai pabrėžė, kad Konferencijos plenarinė sesija turi būti gyva, dinamiška ir 

patraukli; 

 kiti pabrėžė, kad būtinas tinkamas piliečių dalyvavimas steigiamojoje plenarinė je 

sesijoje; 

 daugelis prašė į darbotvarkės projektą įtraukti išsamesnes diskusijas (pvz., dėl 

Konferencijos tikslo ir lūkesčių, dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos turinio, dėl 

per pandemiją įgytos patirties ir kitomis temomis). Kai kurie prašė daugia u laiko skirti 

debatams;  
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 Keli pritarė pasiūlymui dėl darbo grupių. Kai kurie prašė suteikti daugiau informacijos 

apie tai, kaip darbo grupės dirbs; 

 Dalyviai iš esmės susitarė, kad reikalinga kalbėjimo laiko pusiausvyra. Kai kurie 

pasisakė už kalbėjimo laiko paskirstymą pagal politines pažiūras. Kiti nurodė, kad 

toks paskirstymas tinka ne visiems atstovams plenarinėje sesijoje, ir pritarė sistemai, 

kuri labiau grindžiama plenarinės sesijos komponentais.  

 

Dubravka ŠUICA (bendrapirmininkė) padėkojo atstova ms ir stebėtojams už jų mintis ir 

komentarus. Ji įspėjo, kad birželio mėn. dar per anksti plačiai diskutuoti apie daugiakalbės 

skaitmeninės platformos turinį, nes nereikia užbėgti už akių diskusijoms šioje principu „iš 

apačios į viršų“ grindžiamoje Konferencijoje. Ji pabrėžė, kad bendrapirmininkiai deda visas 

pastangas, kad bent 80 iš 800 piliečių, kuriuos numatoma atrinkti į Europos piliečių forumus, 

internetu dalyvautų Lisabonos renginyje.  

 

Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) sutiko su mintimi, kad Konf erencijos steigiamojoje 

plenarinėje sesijoje būtų surengti išsamūs debatai, kuriuose dėmesys būtų sutelktas į 

Konferencijos lūkesčius ir vizijas. Ji taip pat pasiūlė, kad Komisija galėtų pateikti 

preliminarios informacijos iš platformos. Ji akcentavo birže lio 17 d. prieš steigiamąją 

plenarinę sesiją Lisabonoje įvyksiančio piliečių renginio vaidmenį ir 27 atstovų iš nacionalinių 

forumų / renginių bei Europos jaunimo forumo pirmininkės dalyvavimą birželio 19  d. 

plenarinėje sesijoje. 

 

Baigiamojoje kalboje Savo baigiamosiose Guy VERHOFSTADTAS (bendrapirmininkis) taip pat 

pažymėjo, kad atidaromojoje Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus 27 piliečiai iš 

nacionalinių forumų ar renginių ir Europos jaunimo forumo pirmininkė. Jis pasiūlė, kad 

pirmoji darbotvarkės dalis apimtų plačią, išsamią 3–4 val. trukmės diskusiją dėl 

Konferencijos tikslo ir lūkesčių, įtraukiant Europos piliečių forumus ir daugiakalbę 

skaitmeninę platformą, o antroji dalis būtų labai trumpa. Jis priminė, jog būtina, kad darbo 

grupės, kurių kiekvieną sudarytų apie 40 plenarinės sesijos narių, parengtų pasiūlymus 

plenarinei sesijai, ir pabrėžė, kad visi atstovai bus pakviesti prie šių grupių prisijungti. 

Kalbėjimo laiko klausimu bendrapirmininkiai pateiks pasiūlymą, atsižvelgdami į pateiktas 

pastabas bei pasiūlymus ir remdamiesi atstovų lygybės, vienodų sąlygų ir ypatingo piliečių 

vaidmens principais teikiant rekomendacijas. Galiausiai jis pasiūlė parengti Konferencijos 

plenarinių posėdžių stenogramą. 

 

Atsižvelgiant į šią diskusiją, bus išplatinta patikslinta darbotvarkė. 

 

Išvados: 

 

Vykdomoji valdyba patvirtino Konferencijos atidaromosios plenarinės sesijos darbotvarkės 

projektą su tam tikrais pakeitimais ir įtraukė diskusiją dėl konferencijos tikslo ir lūkesčių.  

 

Vykdomoji valdyba atkreipė dėmesį  į bendrapirmininkių pasiūlymą įsteigti devynias 

plenarinės sesijos darbo grupes, atitinkančias devynias daugiakalbės skaitmeninės 

platformos temas. Aštuonioms iš jų pirmininkaus Vykdomosios valdybos atstovai ir 

stebėtojai: du iš Europos Parlamento, du iš Tarybos, du iš Europos Komisijos ir du iš  
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nacionalinių parlamentų. Vienai darbo grupei pirmininkaus Europos jaunimo forumo 

pirmininkė. 

 

Bendrapirmininkiai pateiks praktinį pasiūlymą dėl kalbėjimo plenarinėje sesijoje laiko, 

grindžiamą trimis vienodų sąlygų, atstovų lygybės ir ypatingo piliečių vaidmens principais.  

 

 

4. 2021 m. birželio 17 d. piliečių renginys: bendrapirmininkių informacija  

 

Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) pradėjo šio darbotvarkės punkto svarstymą 

primindama valstybių narių susidomėjimą Konferencija ir valstybėse narėse organizuojamų 

renginių svarbą. Ji pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog Konferencijos dėmesio centre yra 

piliečiai, bendrapirmininkiai siūlo 2021  m. birželio 17 d. Portugalijoje surengti Europos 

piliečių renginį, kuris papildytų 2021 m. birželio 19 d. atidaromąją plenarinę sesiją. Fiziškai 

dalyvauti bus pakviesti nacionalinių forumų / renginių 27 atstovai ir Europos jaunimo 

forumo pirmininkė. Internetu dalyvaus 80 piliečių (iš tų, kurie atrenkami į Europos piliečių 

forumus). Dalyviai turės galimybę aptarti savo lūkesčius dėl Konferencijos. Renginys bus 

transliuojamas internetu, suteikiant prieigą visiems. Minėti nacionalinių forumų / renginių 

27 atstovai ir Europos jaunimo forumo pirmininkė vėliau dalyvaus atidaromojoj e 

Konferencijos plenarinėje sesijoje. 

 

Po to vykusioje diskusijoje dalyviai palankiai įvertino šį renginį ir pabrėžė, kad svarbu 

Konferencijoje daugiausia dėmesio skirti piliečiams. Kai kurie kėlė klausimus apie tai, kaip 

piliečiai atrenkami, o kiti pabrėžė, kad svarbu turėti strategiją, kaip apskritai įtraukti piliečius 

į debatus. 

 

Savo baigiamojoje kalboje Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) pažymėjo, kad valstybių 

narių yra paprašyta paskirti 27 atstovus iš nacionalinių forumų  / renginių. Ji pakvietė visus 

Vykdomosios valdybos atstovus ir stebėtojus dalyvauti renginyje nuotoliniu būdu.  

 

Bus teikiama atnaujinama informacija. 

 

Išvados: 

 

Vykdomoji valdyba susipažino su pasiūlymu 2021  m. birželio 17 d. Portugalijoje surengti 

Europos piliečių renginį. 

 

 

5. Europos piliečių forumai 

 

Dubravka ŠUICA (bendrapirmininkė) informavo apie Europos piliečių forumų organizavimo 

tvarką, kuri buvo atnaujinta po balandžio 22  d. diskusijų Vykdomojoje valdyboje ir dalyviams 

išsiųsta prieš posėdį. Piliečių forumai bus organizuojami pagal platformos temas ir suskirstyti 

į keturias grupes: 
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1) Europos demokratija / vertybės, teisės, teisinė valstybė, saugumas; 

2) klimato kaita, aplinka / sveikata; 

3) stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos  / švietimas, jaunimas, kultūra, 

sportas / skaitmeninė transformacija; 

4) ES pasaulyje / migracija. 

 

Bendrapirmininkė pabrėžė, kad tokia veikla dar niekada nebuvo organizuota tokiu dideliu 

mastu. Į keturis forumus atsitiktine tvarka bus atrinkta 800 piliečių (po 200 į kiekvie ną 

forumą). Atrankos procesas bus baigtas likus maždaug mėnesiui iki forumų sesijų pradžios 

rugsėjo mėn. viduryje. Ji taip pat pažymėjo, kad valstybių narių informacijai buvo parengtos 

gairės dėl nacionalinių piliečių forumų. Ji pabrėžė, jog Bendras sekretoriatas rengia forumų 

darbo struktūrą, kad didesnėse grupėse piliečiai galėtų teikti pirmenybę tam tikroms 

temoms, atsižvelgdamas į iš platformos gautą informaciją.  

 

Po to vykusioje diskusijoje dalyviai padėkojo bendrapirmininkiams už jų darbą ir atkreipė 

dėmesį į, inter alia: 

 

 tai, jog svarbu užtikrinti, kad atrankos procesas visose valstybėse narėse būtų iš tiesų 

atsitiktinis, ir tai, jog reikia finansinės kompensacijos už piliečių dalyvavimą Europos 

piliečių forumuose; 

 sunkumus, galinčius kilti dėl forumų temų platumo; 

 forumų ekspertų vaidmenį ir atranką; 

 forumų darbo skaidrumo svarbą. 

 

Baigiamojoje kalboje Dubravka ŠUICA (bendrapirmininkė) patvirtino, kad ekspertai prisidės  

prie Europos piliečių forumų debatų suteikdami informacijos ir kad diskusijose bus 

remiamasi informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos.  

 

Išvados: 

 

Vykdomoji valdyba susipažino su atnaujintomis Europos piliečių forumų praktinėmis 

sąlygomis ir nacionalinių piliečių forumų organizavimo gairėmis.  

 

 

6. Konferencijos komunikacijos strategija: pasikeitimas nuomonėmis  

 

Dubravka ŠUICA (bendrapirmininkė) pateikė Vykdomajai valdybai platformos dabartinės 

padėties apžvalgą. Ji pateikė duomenis apie apsilankymus platformoje ir siūlomų idėjų 

skaičių, taip pat apie dabartines tendencijas, susijusias su naudotojų socialine, demografine 

ir geografine padėtimi. Ji pabrėžė, jog reikia kolektyvinių pastangų siekiant įtraukti daugiau 

žmonių, įskaitant jaunimą, moteris ir asmenis, kurie paprastai nesidomi ES reikalais. Ji 

pažymėjo, kad Konferencijos renginiai taip pat padidins susidomėjimą platforma. Ji pabrėžė, 

kad visi Vykdomosios valdybos nariai turėtų atlikti svarbų vaidmenį skleidžiant informaciją 

apie platformą. Be to, ji pažymėjo, kad tradicinės institucinės komunikacijos nepakak s – 

reikia toliau nagrinėti galimybes pasitelkti socialines medijas ir bendradarbiavimą su sporto, 

kultūros ir kitomis organizacijomis, kad būtų galima pasiekti daugiau žmonių. 

Bendrapirmininkė pritarė trijų institucijų komunikacijos generalinių direktoratų jau atliktam 
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darbui ir paprašė juos parengti pasiūlymą dėl tikslinės komunikacijos veiklos, kuria būtų 

prisidėta prie to, kas jau nuveikta. 

 

Vykdomosios valdybos atstovai ir stebėtojai pasiūlė, inter alia: 

 rengti specialius informacinius susitikimus su žurnalistais Konferencijos klausimais; 

 Vykdomojoje valdyboje atstovaujamoms institucijoms ir subjektams veikti kaip 

informacijos skleidėjams. 

 

Guy VERHOFSTADT (bendrapirmininkis) paragino Bendrą sekretoriatą pateikti pasiūlymą dėl 

to, kaip suteikti galimybių žurnalistams stebėti Europos piliečių forumus ir informuoti apie 

juos, ir pabrėžė, kad siekiant pritraukti daugiau žmonių dalyvauti daugiakalbėje 

skaitmeninėje platformoje, būtina reklama socialinėse medijose. Jis paprašė, kad trys 

komunikacijos generaliniai direktoratai kitame Vykdomosios valdybos posėdyje pateiktų 

suderintą pasiūlymą dėl to, kokią komunikacijos veiklą siūlo vykdyti kiekvienas iš jų.  

 

Ana Paula ZACARIAS (bendrapirmininkė) paragino tris komunikacijos generalinius 

direktoratus pateikti pas iūlymą dėl bendro naratyvo apie tai, kas yra Konferencija, dėl jos 

sudedamųjų dalių ir dalyvių, kartu su vaizdine medžiaga. Ji pabrėžė, kad Konferencijoje 

dalyvaujantiems žmonėms svarbi ir duomenų apsauga.  

 

Baigiamojoje kalboje Dubravka ŠUICA (bendrapirmininkė) pabrėžė, kad pasikeitimas 

nuomonėmis dėl komunikacijos strategijos buvo labai naudingas, ir paprašė trijų 

komunikacijos generalinių direktoratų pateikti planą, kaip padidinti informuotumą apie 

platformą. 

 

Išvados: 

 

Vykdomoji valdyba pavedė Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 

komunikacijos generaliniams direktoratams kitame Vykdomosios valdybos posėdyje 

pristatyti suderintą Konferencijos ir visų pirma daugiakalbės skaitmeninės platformos 

populiarinimo planą. 

 

 

Kontaktinis asmuo: Bendro sekretoriato narė Eva -Maria Poptcheva 
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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) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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