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Konferences par Eiropas nākotni valdes piektās sanāksmes kopsavilkuma ziņojums  

 

Trešdiena, 2021. gada 26. maijs 

 

Plkst. 14.30–16.30 Padomes Europa ēka, S7 telpa un attālināti 

 

Dalībnieki: dalībnieku sarakstu skatīt pielikumā  

 

Kopsavilkums un secinājumi: 
 

Konferences par Eiropas nākotni valdes piektā sanāksme notika 2021.  gada 26. maijā 

Padomes Europa ēkā (un attālināti). 
 

Sanāksmi kopīgi vadīja Portugāles ES lietu valsts sekretāre Ana Paula ZAKARIAŠA ( Ana Paula 

ZACARIAS), Eiropas Parlamenta deputāts Gijs VERHOFSTATS (Guy VERHOFSTADT) un 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka 

ŠUICA (Dubravka ŠUICA). 
 

Valde apstiprināja ierosināto konferences plenārsēžu, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un 

Eiropas pilsoņu pasākuma provizorisko kalendāru, tomēr vienlaikus atzina, ka ir jāparedz 

zināms elastīgums. 
 

Valde apstiprināja konferences atklāšanas plenārsēdes darba kārtības projektu, kurā tika 

veikti daži precizējumi un iekļauta diskusija par konferences nolūku un ga idāmo iznākumu. 
 

Valde arī apmainījās viedokļiem par konferences plenārsēdes organizēšanu. Valde ņēma 

vērā līdzpriekšsēdētāju ierosinājumu izveidot deviņas darba grupas, t.i., vienu darba grupu 

katram no deviņiem daudzvalodu digitālās platformas tematiem. Astoņas darba grupas 

vadīs valdes pārstāvji un novērotāji: divi no Eiropas Parlamenta, divi no Padomes, divi no 

Eiropas Komisijas un divi no valstu parlamentiem. Vienu darba grupu vadīs Eiropas 

Jaunatnes foruma priekšsēdētāja. 

 

Attiecībā uz uzstāšanās ilgumu plenārsēdē līdzpriekšsēdētāji nāks klajā ar praktisku 

priekšlikumu, kas atbildīs trim principiem: vienlīdzīgas tiesības, pārstāvju vienlīdzīgums un 

īpaša loma pilsoņiem. 
 

Valde pieņēma zināšanai informāciju par gatavošanos Eiropas pilsoņu pasākumam, kas  

notiks 2021. gada 17. jūnijā Portugālē. 
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Valde arī ņēma vērā informāciju gan par pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanas praktiskās 

kārtības atjaunināto versiju, gan par norādījumiem pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanai 

valstīs. 
 

Valde arī apmainījās viedokļiem par konferences komunikācijas stratēģiju. Tā uzdeva Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas komunikācijas ģenerāldirektoriem valdes 

nākamajā sanāksmē prezentēt saskaņotu plānu tam, kā popularizēt konferenci un jo īpaši 

daudzvalodu digitālo platformu. 

 

 

1. Konferences plenārsēžu, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un Eiropas pilsoņu pasākuma 

kalendārs: apstiprināšana  

 

Sanāksmi atklāja līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA, kura prezentēja konferences 

plenārsēžu, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un Eiropas pilsoņu pasākuma kalendāru. Viņa 

uzsvēra, ka ir svarīgi gan panākt labu mijiedarbību konferences plenārsēdes un Eiropas 

pilsoņu paneļdiskusiju starpā, gan sākt ar pilsoņu pasākumu 2021.  gada 17. jūnijā, proti, 

pirms konferences atklāšanas plenārsēdes. 

 

Līdzpriekšsēdētājs Gijs VERHOFSTATS uzsvēra, ka pirms konferences plenārsēdes 

sanāksmēm ir plānots rīkot gan delegāciju, gan politisko apvienību sanāksmes. Viņš 

paskaidroja, ka Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pirmā sesija notiks Eiropas Parlamenta  telpās 

Strasbūrā, otrā tiks rīkota virtuālajā vidē un trešā notiks klātienē četrās dažādās pilsētās.  

 

Sekojošajā diskusijā dalībnieki kopumā piekrita kalendāra projektam, tomēr uzsvēra, ka 

attiecībā uz ilgtermiņa plānošanu ir svarīgi paredzēt zināmu elast īgumu. 

 

Turklāt tika lūgts vēlreiz apsvērt sociālo partneru pārstāvju skaitu plenārsēdē un paredzēt 

iespēju reģistrēt pretējus viedokļus arī citādā veidā, nekā to paredz pašreizējie noteikumi. 

Tika pausts līdzīgs lūgums vēlreiz apsvērt vietējo un reģionālo  pārstāvju skaitu. 

 

Noslēguma uzrunā līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA uzsvēra, ka laika gaitā kalendāra 

projektu varētu pielāgot faktiskajām vajadzībām un ka varētu būt nepieciešams zināms 

elastīgums. Attiecībā uz iepriekš minētajiem lūgumiem līdzpriekšsēdētāja uzsvēra, ka 

līdzpriekšsēdētāji ir vērīgi uzklausījuši priekšlikumus, tos apsver un pie tiem atgriezīsies pēc 

iespējas drīz. 

 

Noslēgumā līdzpriekšsēdētāja pauda viedokli, ka valde varētu apstiprināt ierosināto 

provizorisko kalendāru, un varētu paredzēt zināmu elastīgumu. 

 

Secinājums: 

 

Valde apstiprināja ierosināto konferences plenārsēžu, Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un 

Eiropas pilsoņu pasākuma provizorisko kalendāru, tomēr vienlaikus atzina, ka ir jāparedz 

zināms elastīgums. 
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2. Konferences atklāšanas plenārsēde 2021. gada 19. jūnijā: ierosinātās darba kārtības 

apstiprināšana 

Skatīts kopā ar darba kārtības 3. punktu. 

 

3. Konferences plenārsēde: līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija  

 

Līdzpriekšsēdētājs Gijs VERHOFSTATS ierosināja darba kārtības otro un trešo punktu skatīt 

kopā. 

 

Viņš norādīja, ka konferences atklāšanas plenārsēdē 19.  jūnijā piedalīsies 27 pārstāvji no 

valstu paneļdiskusijām/pasākumiem un Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja, kuri 

apmeklēs Eiropas pilsoņu pasākumu Lisabonā 17. jūnijā. Viņš paskaidroja, ka Eiropas pilsoņu 

paneļdiskusiju pārstāvji pasākumu apmeklēt nevarēs tāpēc, ka tobrīd attiecīgās 

paneļdiskusijas viņus vēl nebūs izvirzījušas. Līdzpriekšsēdētājs prezentēja 19.  jūnija 

plenārsēdes darba kārtības projektu, kam ir divas daļas. Plenārsēdes pirmajā daļā tiktu 

prezentētas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un platforma, kam sekotu padziļinātas 

diskusijas (aptuveni 3 stundas). Otrajā daļā galvenokārt tiktu apspriesti praktiski jautājumi, 

konkrēti, prezentēta valdes apstiprinātā darba grupu struktūra un provizoriskais kalendārs, 

kam sekotu īsa diskusija (pusstunda). 

 

Pēc tam līdzpriekšsēdētājs Gijs VERHOFSTATS iepazīstināja ar šādiem konferences 

plenārsēdes vispārējās kārtības priekšlikumiem: 

 

 tiks izveidotas deviņas darba grupas, t.i., viena darba grupa katram no deviņiem 

daudzvalodu digitālās platformas tematiem. Astoņas darba grupas vadīs valdes 

pārstāvji un novērotāji: divi no Eiropas Parlamenta, divi no Padomes, divi no Eiropas 

Komisijas un divi no valstu parlamentiem. Vienu darba grupu vadīs Eiropas Jaunatnes 

foruma priekšsēdētāja; 

 attiecībā uz uzstāšanās ilgumu līdzpriekšsēdētājs atgādināja, ka, veidojot sistēmu, ir 

jāievēro vairāki principi: plenārsēdes dalībnieki ir vienlīdzīgi, plenārsēdes četrie m 

institucionālajiem elementiem ir vienlīdzīgas tiesības un, kad paneļdiskusiju ieteikumi 

tiek prezentēti plenārsēdē, pilsoņiem tiek piešķirta īpaša loma;  

 attiecībā uz sēdvietu izkārtojumu līdzpriekšsēdētājs ierosināja, ka valdes pārstāvji un 

novērotāji varētu sēdēt pirmajās rindās un pārējo pārstāvju vietas plenārsēdes telpā 

varētu būt izkārtotas pēc alfabēta. 

 

Turpmākajā diskusijā dalībnieki: 

 

 pateicās līdzpriekšsēdētājiem par ierosinājumiem;  

 vairāki runātāji uzsvēra, ka konferences plenārsēdei jābūt aktī vai, dinamiskai un 

saistošai; 

 citi uzsvēra, ka atklāšanas plenārsēdē ir jānodrošina pienācīga pilsoņu dalība;  

 attiecībā uz darba kārtības projektu aicināja sarīkot dziļāku diskusiju  (apspriest, 

piemēram, konferences nolūku un gaidāmo iznākumu, daudzvalodu digitālās 

platformas saturu vai pandēmijas rezultātā izdarītos secinājumus, vai citus tematus). 

Daži aicināja vairāk laika atvēlēt debatēm; 
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 vairāki atbalstīja ierosinājumu par darba grupām. Daži aicināja sniegt plašāku 

informāciju par to, kā darba grupas s trādās; 

 attiecībā uz uzstāšanās ilgumu dalībnieki kopumā vienojās, ka jābūt nodrošinātam 

līdzsvaram. Daži pauda uzskatu, ka uzstāšanās laiks ir jāpiešķir atbilstoši politiskajai 

piederībai. Citi norādīja, ka šis risinājums nav piemērots visiem pārstāvjiem 

plenārsēdē, un atbalstīja sistēmu, kas vairāk balstītos uz plenārsēdes elementiem.  

 

Līdzpriekšsēdētāja Dubravka ŠUICA pateicās pārstāvjiem un novērotājiem par idejām un 

komentāriem. Viņa brīdināja, ka tik agrīnā posmā  (jūnijā) nevajadzētu diskutēt galvenokārt 

par daudzvalodu digitālās platformas saturu, lai nesteigtos notikumiem pa priekšu, ņemot 

vērā, ka šim pasākumam ir augšupējs raksturs. Viņa uzsvēra, ka līdzpriekšsēdētāji dara visu, 

kas ir viņu spēkos, lai no 800  pilsoņiem tiktu atlasīti vismaz 80, kas  Lisabonas pasākumā 

tiešsaistē piedalītos Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā.  

 

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA piekrita idejai konferences atklāšanas plenārsēdē 

rīkot dziļākas debates, kurās varētu galvenokārt pievērsties konferences gaidāmajam 

iznākumam un redzējumiem. Viņa arī ierosināja, ka Komisija varētu nākt klajā ar 

provizoriskiem secinājumiem, kas izriet no platformas darbības. Viņa uzsvēra 17.  jūnijā 

Lisabonā plānotā pilsoņu pasākuma nozīmi (tas notiks pirms konferences atklāšanas 

plenārsēdes) un to, ka plenārsēdi 19. jūnijā apmeklēs 27 pārstāvji no valstu 

paneļdiskusijām/pasākumiem un Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja.  

 

Arī līdzpriekšsēdētājs Gijs VERHOFSTATS noslēguma uzrunā atzīmēja, ka konferences 

atklāšanas plenārsēdē piedalīsies 27 pilsoņi no valstu paneļdiskusijām vai pasākumiem un 

Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja. Viņš ierosināja darba kārtību veidot šādi: pirmajā 

daļā varētu rīkot plašu, padziļinātu 3–4 stundas garu diskusiju par konferences (tostarp par 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju un daudzvalodu digitālās platformas) nolūku un gaidāmo 

iznākumu, savukārt otrā daļa būtu ļoti īsa. Viņš atgādināja, ka katrai darba grupai, kurā būs 

aptuveni 40 plenārsēdes dalībnieki, ir jāsagatavo priekšlikumi plenārsēdei, un uzsvēra, ka v isi 

pārstāvji tiks aicināti viņiem pievienoties. Attiecībā uz uzstāšanās ilgumu līdzpriekšsēdētāji 

sagatavos priekšlikumu, kurā tiks ņemti vērā komentāri un ierosinājumi un kurš balstīsies uz 

šādiem principiem: pārstāvju vienlīdzīgums, vienlīdzīgas tiesība s un pilsoņiem piešķirta īpaša 

loma ieteikumu prezentēšanā. Beigās viņš ierosināja sagatavot konferences plenārsēžu 

stenogrammu. 

 

Ņemot vērā šo diskusiju, tiks izplatīta pārskatīta darba kārtība.  

 

Secinājumi: 

 

Valde apstiprināja konferences atklāšanas plenārsēdes darba kārtības projektu, kurā tika 

veikti daži precizējumi un iekļauta diskusija par konferences nolūku un gaidāmo iznākumu.  

 

Valde ņēma vērā līdzpriekšsēdētāju ierosinājumu izveidot deviņas darba grupas, t.i., vienu 

darba grupu katram no deviņiem daudzvalodu digitālās platformas tematiem. Astoņas 

darba grupas vadīs valdes pārstāvji un novērotāji: divi no Eiropas Parlamenta, divi no 

Padomes, divi no Eiropas Komisijas un divi no valstu parlamentiem. Vienu darba grupu 

vadīs Eiropas Jaunatnes foruma pr iekšsēdētāja. 
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Līdzpriekšsēdētāji nāks klajā ar praktisku ierosinājumu attiecībā uz uzstāšanās laiku 

plenārsēdē, ievērojot trīs principus: vienlīdzīgas tiesības, pārstāvju vienlīdzīgums un 

pilsoņiem piešķirta īpaša loma. 

 

 

4. Pilsoņu pasākums 2021. gada 17. jūnijā: līdzpriekšsēdētāju sniegta informācija  

 

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA, atklādama šī darba kārtības punkta apspriešanu, 

atgādināja dalībvalstu interesi par konferenci un to, ka liela nozīme ir dalībvalstīs rīkotajiem 

pasākumiem. Viņa norādīja – ņemot vērā, ka pilsoņi ir svarīgs konferences elements, 

līdzpriekšsēdētāji ierosina papildus 2021.  gada 19. jūnijā plānotajai atklāšanas plenārsēdei 

2021. gada 17. jūnijā Portugālē sarīkot Eiropas pilsoņu pasākumu. Šo pasākumu klātienē 

apmeklēt tiks  uzaicināti 27 pārstāvji no valstu paneļdiskusijām/pasākumiem un Eiropas 

Jaunatnes foruma priekšsēdētāja. Pasākumā tiešsaistē piedalīsies 80  pilsoņi (kurus atlasīs no 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieku vidus). Dalībniekiem būs iespēja izteikties par  to, 

ko viņi sagaida no šīs konferences. Pasākums tiks pārraidīts tiešsaistē un būs pieejams 

ikvienam. 27 pārstāvji no valstu paneļdiskusijām/pasākumiem un Eiropas Jaunatnes foruma 

priekšsēdētāja piedalīsies pēc tam plānotajā atklāšanas plenārsēdē.  

 

Turpmākajā diskusijā dalībnieki pauda atbalstu minētajam pasākumam un uzsvēra, ka ir 

svarīgi, lai pilsoņi būtu konferences centrālais elements. Daži jautāja, kā notiek pilsoņu 

atlase, un citi uzsvēra, ka ir svarīgi, lai būtu sagatavota stratēģija pilsoņu iesaist īšanai 

debatēs kopumā. 

 

Noslēguma uzrunā līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA norādīja, ka dalībvalstis ir lūgtas 

izvirzīt 27 pārstāvjus no valstu paneļdiskusijām/pasākumiem. Viņa uzaicināja visus valdes 

pārstāvjus un novērotājus attālināti piedalīties š ajā pasākumā. 

 

Informācija tiks atjaunināta. 

 

Secinājumi: 

 

Valde ņēma vērā ierosinājumu 2021. gada 17. jūnijā Portugālē rīkot Eiropas pilsoņu 

pasākumu. 

 

 

5. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 

Līdzpriekšsēdētāja Dubravka ŠUICA informēja par Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 

organizēšanas kārtību, kas pēc valdes 22.  aprīļa sanāksmes tika atjaunināta un nosūtīta 

dalībniekiem pirms šīs sanāksmes. Pilsoņu paneļdiskusiju temati tiks veidoti uz platformas 

tematu pamata un sagrupēti šādi: 
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1) Eiropas demokrātija/vērtības, tiesības, tiesiskums, drošība; 

2) Klimata pārmaiņas, vide/veselība; 

3) Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbvietas/izglītība, jaunatne, kultūra, 

sports/digitālā pārkārtošanās; 

4) Eiropas Savienība pasaulē/migrācija.  

 

Līdzpriekšsēdētāja uzsvēra, ka vēl nekad nav rīkots šāds tik plaša mēroga pasākums. Dalībai 

četrās paneļdiskusijās pēc nejaušības principa tiks atlasīti 800  pilsoņi (200 katrā). Atlases 

process tiks pabeigts aptuveni vienu mēnesi pirms paneļdiskusiju sesiju sākuma, kas plānots 

septembra vidū. Viņa arī informēja, ka informācijas nolūkos dalībvalstīm ir sagatavoti 

norādījumi valstu pilsoņu paneļdiskusijām. Viņa uzsvēra, ka kopīgais sekretariāts strādā pie 

paneļdiskusiju darba strukturēšanas, lai pilsoņi plašajās tematu grupās varē tu noteikt 

prioritātes, ņemot vērā platformas sniegto ieguldījumu.  

 

Turpmākajā diskusijā dalībnieki pateicās līdzpriekšsēdētājiem par paveikto un cita starpā 

atzīmēja: 

 

 ka ir svarīgi, lai atlases process visās dalībvalstīs patiešam tiktu rīkots saskaņā ar 

nejaušības principu, un ka pilsoņiem par dalību Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās ir 

jāsaņem finansiāla atlīdzība; 

 iespējamās grūtības, ko varētu izraisīt fakts, ka paneļdiskusiju temati ir plaši;  

 paneļdiskusiju ekspertu lomu un atlasi; 

 ka ir svarīgi, lai paneļdiskusiju darbs būtu pārredzams. 

 

Noslēguma uzrunā līdzpriekšsēdētāja Dubravka ŠUICA apstiprināja, ka eksperti palīdzēs 

veidot debates Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un ka diskusijās tiks izmantots daudzvalodu 

digitālās platformas ieguldījums. 

 

Secinājumi: 

 

Valde ņēma vērā informāciju par to, ka ir atjaunināta pilsoņu paneļdiskusiju 

organizēšanas praktiskā kārtība un sagatavoti norādījumi pilsoņu paneļdiskusiju 

organizēšanai valstīs. 

 

 

6. Konferences komunikācijas stratēģija: viedokļu apmaiņa  

 

Līdzpriekšsēdētāja Dubravka ŠUICA valdei sniedza pārskatu par platformas pašreizējo 

situāciju. Viņa prezentēja datus par platformas apmeklējumiem un ierosināto ideju skaitu, 

kā arī par aktuālajām tendencēm attiecībā uz lietotāju sociāldemogrāfiskajiem un 

ģeogrāfiskajiem datiem. Viņa uzsvēra, ka ir kopīgiem spēkiem jācenšas sasniegt plašāku 

auditoriju, tostarp jauniešus, sievietes un tos cilvēkus, kas parasti neinteresējas par ES 

lietām. Viņa norādīja, ka arī konferences pasākumi palielinās interesi par platformu. Viņa 

uzsvēra, ka ikvienam valdē būtu jāuzņemas svarīga loma informācijas par platformu 

izplatīšanā. Turklāt viņa atzīmēja, ka ar iestāžu komunikāciju vien nepietiks, un, lai sasniegtu 

vairāk cilvēku, ir jāizpēta iespējas izmantot sociālos medijus, kā arī s adarbību ar sporta, 

kultūras un citām organizācijām. Līdzpriekšsēdētāja pauda atbalstu trīs iestāžu 
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komunikācijas ģenerāldirektoru jau līdz šim paveiktajam un aicināja viņus sagatavot 

priekšlikumu mērķtiecīgiem komunikācijas pasākumiem, ar kuru palīdzību t iktu atbalstīts līdz 

šim jau sasniegtais. 

 

Valdes pārstāvji un novērotāji cita starpā ierosināja:  

 rīkot īpašus brīfingus žurnālistiem par minēto konferenci;  

 valdē pārstāvētajām iestādēm un vienībām darboties kā veicinātājiem.  

 

Līdzpriekšsēdētājs Gijs VERHOFSTATS aicināja kopīgo sekretariātu nākt klajā ar priekšlikumu, 

kā žurnālistiem varētu ļaut būt klāt Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un informēt par tām, un 

uzsvēra, ka reklāmai sociālajos medijos ir jāieinteresē lielāks skaits cilvēku sniegt savu 

ieguldījumu daudzvalodu digitālajā platformā. Viņš lūdza, lai nākamajā valdes sanāksmē trīs 

komunikācijas ģenerāldirektori katrs nāktu klajā ar saskaņotu priekšlikumu rīcībai 

komunikācijas jomā. 

 

Līdzpriekšsēdētāja Ana Paula ZAKARIAŠA trīs komunikācijas ģenerāldirektorus aicināja 

sagatavot priekšlikumu kopējam vēstījumam, kas arī ar vizuālu materiālu palīdzību 

izskaidrotu, kas ir konference un kādi ir tās elementi un dalībnieki. Viņa uzsvēra, ka 

cilvēkiem, kas piedalās konferencē, svarīgs ir arī datu aizsardzī bas jautājums. 

 

Noslēguma uzrunā līdzpriekšsēdētāja Dubravka ŠUICA uzsvēra, ka viedokļu apmaiņa par 

komunikācijas stratēģiju bija ļoti noderīga un lūdza trīs komunikācijas ģenerāldirektorus 

prezentēt plānu informācijas par platformu palielināšanai.  

 

Secinājumi: 

 

Valde uzdeva Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas komunikācijas 

ģenerāldirektoriem valdes nākamajā sanāksmē prezentēt saskaņotu plānu par to, kā 

popularizēt konferenci un jo īpaši daudzvalodu digitālo platformu.  

 

 

Kontaktinformācija: Eva-Maria Poptcheva, kopīgā sekretariāta locekle  
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DALĪBNIEKU SARAKSTS 
 

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) 

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 

  

 

 


