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Sprawozdanie podsumowujące piąte posiedzenie zarządu Konferencji w  sprawie 

przyszłości Europy  

 

środa, 26 maja 2021 r. 

 

godz. 14:30‒16:30, budynek Rady „Europa” (sala S7)  i zdalnie 

 

Uczestnicy: lista w załączniku 

 

Streszczenie i wnioski: 
 

W dniu 26 maja 2021 r. w budynku Rady „Europa” (sala S7) i  zdalnie odbyło się piąte 

posiedzenie zarządu Konferencji w  sprawie przyszłości Europy. 
 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: portugalska sekretarz stanu do spraw UE Ana Paula 

ZACARIAS, poseł do Parlamentu Europejskiego Guy VERHOFSTADT oraz wiceprzewodnicząca 

Komisji ds. demokracji i demografii Dubravka ŠUICA. 
 

Zarząd zatwierdził proponowany wstępny kalendarz sesji plenarnych, europejskich paneli 

obywatelskich i europejskiego spotkania obywateli, przy czym uznał, że potrzebna jest 

pewna elastyczność. 
 

Zarząd zatwierdził projekt porządku inauguracyjnej sesji plenarnej z  pewnymi zmianami 

i uwzględnił w nim dyskusję o celu i oczekiwanych rezultatach konferencji. 
 

Zarząd wymienił także poglądy na temat organizacji sesji plenarnych. Zapoznał się 

z propozycją współprzewodniczących, by ustanowić dziewięć plenarnych grup roboczych 

odzwierciedlających dziewięć tematów wskazanych na wielojęzycznej platformie cyfrowej. 

Ośmiu z nich będą przewodniczyć przedstawiciele i obserwatorzy zarządu: dwóch 

z Parlamentu Europejskiego, dwóch z Rady, dwóch z Komisji Europejskiej i dwóch 

z parlamentów narodowych. Jedną grupą roboczą będzie kierować przewodnicząca 

Europejskiego Forum Młodzieży. 

 

Współprzewodniczący przedstawią praktyczną propozycję dotyczącą czasu wystąpień na 

sesji plenarnej. Będzie ona odzwierciedlać trzy zasady: równe traktowanie komponentów 

instytucjonalnych, równość uczestników oraz szczególną rolę obywateli.  
 

Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań do europejskiego spotkania obywateli, które 

odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w Portugalii. 
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Ponadto zarząd zapoznał się z uaktualnionymi praktycznymi zasadami organizacji 
europejskich paneli obywatelskich i  ze wskazówkami organizacyjnymi w sprawie krajowych 
paneli obywatelskich. 

 

Zarząd wymienił także poglądy na temat strategii komunikacyjnej konferencji. Zlecił 
dyrekcjom generalnym ds. komunikacji Parlamentu Europejskiego, Rady i  Komisji 
Europejskiej, by na następnym posiedzeniu zarządu przedstawiły skoordynowany plan 
promocji konferencji, a zwłaszcza wielojęzycznej platformy cyfrowej.  

 

 

1. Kalendarz sesji plenarnych, europejskich paneli obywatelskich i  europejskiego 
spotkania obywateli: zatwierdzenie 

 

Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie prezentacją 
proponowanego kalendarza sesji plenarnych, europejskich paneli obywatelskich 
i europejskiego spotkania obywateli. Zwróciła uwagę, że potrzebna jest dobra interakcja 
między sesjami plenarnymi a  europejskimi panelami obywate lskimi oraz że sesję 
inauguracyjną należy poprzedzić  spotkaniem obywateli w  dniu 17 czerwca 2021 r. 

 

Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący) zaznaczył, że  przed sesjami plenarnymi 
przewidziane są zarówno spotkania delegacji, jaki i  spotkania klubów politycznych. Wyjaśnił, 
że pierwsza sesja europejskich paneli obywatelskich odbyłaby się w  siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu, druga byłaby wirtualna, a  trzecia miałaby miejsce w czterech 
różnych miastach. 

 

Podczas późniejszej dyskusji uczestnicy zasa dniczo zgodzili się z proponowanym 
kalendarzem, ale podkreślili, że potrzebna jest pewna elastyczność, jeśli chodzi 
o planowanie długoterminowe. 

 

Ponadto pojawił się wniosek o ponowne rozważenie liczby przedstawicieli partnerów 
społecznych na sesjach plenarnych i o zaplanowanie możliwości rejestrowania odmiennych 
opinii szerzej, niż przewidują obecne przepisy. Pojawił się także podobny wniosek 
o ponowne rozważenie liczby przedstawicieli władz lokalnych i  regionalnych. 

 

Podsumowując ten punkt obrad, Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) podkreśliła, że 
proponowany kalendarz może ewoluować zależnie od bieżących potrzeb i  że niezbędna 
może być pewna elastyczność. Jeżeli chodzi o  wspomniane wnioski, zaznaczyła, że 
współprzewodniczący przyjęli je do wiadomości , rozważą je i powrócą do tej sprawy jak 
najszybciej. 

 

Po podsumowaniu współprzewodniczący uznali, że zarząd może zatwierdzić proponowany 
wstępny kalendarz z zastrzeżeniem niezbędnej elastyczności.  

 

Wnioski: 

 

Zarząd zatwierdził proponowany wstępny kalendar z sesji plenarnych, europejskich paneli 
obywatelskich i europejskiego spotkania obywateli, przy czym uznał, że potrzebna jest 
pewna elastyczność. 
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2. Proponowany porządek inauguracyjnej sesji plenarnej w  dniu 19 czerwca 2021 r.: 

zatwierdzenie 

Punkt omawiany razem z punktem 3. 

 

3. Sesja plenarna: informacje od współprzewodniczących  

 

Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący) zaproponował, żeby punkty drugi i  trzeci 

porządku obrad rozpatrzyć razem. 

 

Poinformował, że 27 przedstawicieli paneli/wydarzeń krajowych oraz  przewodnicząca 

Europejskiego Forum Młodzieży ‒ którzy będą uczestniczyć w  europejskim spotkaniu 

obywateli w Lizbonie w dniu 17 czerwca ‒ wezmą udział w inauguracyjnej sesji plenarnej 

w dniu 19 czerwca. Wyjaśnił, że przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich nie będą 

obecni, ponieważ nie zostaną do tego czasu wyznaczeni przez swoje panele. 

Współprzewodniczący przedstawił projekt porządku sesji plenarnej zaplanowanej na 

19 czerwca. Składa się on z dwóch części. Pierwsza to prezentacja europejskich paneli 

obywatelskich i platformy cyfrowej, a następnie szczegółowa dyskusja (ok. 3  godzin). Druga 

to kwestie praktyczne, zwłaszcza prezentacja struktury grup roboczych i  wstępnego 

kalendarza konferencji (zatwierdzonego przez zarząd), a  następnie krótka dyskus ja (pół 

godziny). 

 

Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący) przedstawił potem następujące propozycje 

ogólnych zasad organizacji sesji plenarnych: 

 

 Powstanie dziewięć grup roboczych odzwierciedlających tematy przedstawione na 

wielojęzycznej platformie cyfrowej. Ośmiu z nich będą przewodniczyć 

przedstawiciele i obserwatorzy zarządu: dwóch z Parlamentu Europejskiego, dwóch 

z Rady, dwóch z Komisji Europejskiej i dwóch z parlamentów narodowych. Jedną 

grupą roboczą będzie kierować przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży. 

 Jeżeli chodzi o czas wystąpień, współprzewodniczący przypomniał, że decydując 

o systemie, należy przestrzegać kilku zasad: równości uczestników sesji, równego 

traktowania czterech instytucjonalnych komponentów sesji oraz szczególnej roli 

obywateli przy przedstawianiu zaleceń paneli na sesji plenarnej.  

 Jeżeli chodzi o przydział miejsc, współprzewodniczący zasugerowali, by 

przedstawiciele i obserwatorzy zarządu siedzieli w  pierwszych rzędach, a  reszta 

przedstawicieli zajmowała miejsca w  porządku alfabetycznym. 

 

Podczas późniejszej dyskusji: 

 

 Uczestnicy podziękowali współprzewodniczącym za propozycję;  

 Część zabierających głos podkreśliła, że sesja plenarna musi być żywa, dynamiczna 

i atrakcyjna; 

 Inni zaznaczyli, że należy zadbać o odpowiedni udział obywateli w inauguracyjnej 

sesji plenarnej; 

 Jeżeli chodzi o projekt porządku obrad, wiele osób apelowało o  bardziej 

merytoryczną dyskusję (np. o celu i oczekiwanych rezultatach konferencji, o treści 

wielojęzycznej platformy cyfrowej, o doświadczeniach z pandemii czy o innych 

tematach). Niektórzy apelowali o więcej czasu na debatę; 
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 Kilka osób poparło propozycję w  sprawie grup roboczych. Część prosiła o dodatkowe 

informacje o planowanej pracy grup roboczych; 

 Jeżeli chodzi o czas wystąpień, panowała ogólna zgoda, że należy zachować 

równowagę. Niektórzy opowiedzieli się za przydziałem czasu zgodnie 

z przynależnością polityczną. Inni zwracali uwagę, że nie odnosiłoby się to do 

wszystkich uczestników sesji plenarnej, i  byli za systemem opartym w większej 

mierze na komponentach sesji. 

 

Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) podziękowała przedstawicielom i  obserwatorom za 

pomysły i uwagi. Ostrzegła przed zbyt szczegółową dyskusją nad treścią wielojęzycznej 

platformy cyfrowej na obecnym wczesnym etapie (czerwiec), żeby nie uprzedzać dyskusji 

oddolnych. Podkreśliła, że współprzewodniczący dokładają starań, by w  spotkaniu 

w Lizbonie mogło wziąć udział zdalnie co najmniej 80  spośród 800 obywateli, którzy mają 

zostać wybrani do europejskich paneli obywatelskich.  

 

Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) zgodziła się z  pomysłem, by podczas 

inauguracyjnej sesji plenarnej przeprowadzić merytoryczną debatę, zwłaszcza 

o oczekiwanych rezultatach i wizji konferencji. Zasugerowała również, że Komisja mogłaby 

przedstawić wstępne suges tie z platformy. Zwróciła uwagę na rolę spotkania obywateli 

w Lizbonie w dniu 17 czerwca ‒ przed inauguracyjną sesją plenarną ‒ oraz na planowaną 

obecność 27 przedstawicieli  paneli/wydarzeń krajowych i  przewodniczącej Europejskiego 

Forum Młodzieży na sesji plenarnej w dniu 19 czerwca. 

 

Podsumowując ten punkt obrad, Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący) także 

zaznaczył, że 27 obywateli reprezentujących panele/wydarzenia krajowe oraz 

przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży będą obecni na inauguracyjnej sesji 

plenarnej. Zasugerował w pierwszej części porządku obrad szeroką, wnikliwą dyskusję (3 –

4 godziny) o celu i oczekiwanych rezultatach konferencji, w tym o europejskich panelach 

obywatelskich i wielojęzycznej platformie cyfrowej. Druga część miałaby pozostać bardzo 

krótka. Przypomniał, że grupy robocze przygotowujące propozycje na sesję plenarną 

powinny się składać z ok. 40 członków sesji, i podkreślił, że byłby one otwarte dla wszystkich 

przedstawicieli. Jeżeli chodzi o czas wystąpień, współprzewodniczący przedstawią 

propozycję, która uwzględni zgłoszone uwagi i  sugestie i będzie się opierać na równości 

uczestników, równym traktowaniu komponentów instytucjonalnych oraz szczególnej roli 

obywateli przy przedstawianiu zaleceń. Na koniec zaproponował, by przewidziany był pełny 

zapis sesji plenarnych. 

 

W świetle dyskusji rozesłany zostanie zmieniony porządek obrad.  

 

Wnioski: 

 

Zarząd zatwierdził projekt porządku inauguracyjnej sesji plenarnej z  pewnymi zmianami 

uwzględnił w  nim dyskusję o celu i oczekiwanych rezultatach konferencji. 

 
Zarząd zapoznał się z propozycją współprzewodniczących, by ustanowić dziewięć 

plenarnych grup roboczych odzwierciedlających dziewięć tematów wskazanych na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej. Ośmiu z  nich będą przewodniczyć przedstawiciele 

i obserwatorzy zarządu: dwóch z Parlamentu Europejskiego, dwóch z Rady, dwóch 
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z Komisji Europejskiej i dwóch z parlamentów narodowych. Jedną grupą roboczą będzie 

kierować przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży.  
 

Współprzewodniczący przedstawią praktyczną propozycję dotyc zącą czasu wystąpień na 
sesji plenarnej. Będzie ona odzwierciedlać trzy zasady: równe traktowanie komponentów 

instytucjonalnych, równość uczestników i  szczególną rolę obywateli. 

 

 
4. Spotkanie obywateli w dniu 17 czerwca 2021 r.: informacje od współprzewodniczących  

 

Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) otworzyła ten punkt porządku obrad, 
przypominając o zainteresowaniu państw członkowskich konferencją i  o znaczeniu wydarzeń 

organizowanych w państwach członkowskich. Zaznaczyła, że obywatele są c entralnym 
elementem konferencji i że w uzupełnieniu do inauguracyjnej sesji plenarnej zaplanowanej 

w dniu 19 czerwca 2021 r. współprzewodniczący sugerują, by zorganizować w  dniu 
17 czerwca 2021 r. w Portugalii spotkanie obywateli. Zaproszenie do fizycznego udziału 

w spotkaniu miałoby otrzymać 27 przedstawicieli paneli/wydarzeń krajowych oraz 
przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży. Zdalnie dołączyłoby jeszcze 80  obywateli 

(spośród wybranych do uczestnictwa w  europejskich panelach obywatelskich). Uczestnicy 

będą mieli okazję porozmawiać o swoich oczekiwaniach wobec konferencji. Wydarzenie 
będzie transmitowane online, a  transmisja będzie dostępna dla wszystkich. Następnie 

27 przedstawicieli paneli/wydarzeń krajowych oraz przewodnicząca Europejskiego Forum  
Młodzieży wzięliby udział w inauguracyjnej sesji plenarnej. 

 
Podczas dyskusji uczestnicy z zadowoleniem przyjęli pomył spotkania obywateli i  zwracali 

uwagę na to, że obywatele muszą być centralnym punktem konferencji. Niektórzy pytali 
o sposób wyboru obywateli, inni zaś podkreślali, że należałoby mieć strategię generalnego 

zaangażowania obywateli w debatę. 

 
Podsumowując ten punkt porządku obrad, Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) 

zaznaczyła, że państwa członkowskie zostały poproszone o  wyznaczenie 27 przedstawicieli 
paneli/wydarzeń krajowych. Zwróciła się do wszystkich przedstawicieli i  obserwatorów 

zarządu o zdalne uczestnictwo w spotkaniu. 
 

Udostępnione zostaną zaktualizowane informacje.  
 

Wnioski: 

 
Zarząd zapoznał się z propozycją zorganizowania w  dniu 17 czerwca 2021 r. w Portugalii 

europejskiego spotkania obywateli. 

 

 
5. Europejskie panele obywatelskie 

 
Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) poinformowała  o zasadach organizacji europejskich 

paneli obywatelskich, które zostały zaktualizowane po dyskusji zarządu w dniu 22 kwietnia 

i rozesłane do uczestników przed posiedzeniem. Jeżeli chodzi  o tematykę, panele 
obywatelskie będą się opierać na tematach wskazanych na platformie cyfrowej  

i połączonych w cztery grupy: 
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(1) Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność  i bezpieczeństwo 

(2) Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie 

(3) Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, 

kultura, sport / Transformacja cyfrowa 

(4) UE w świecie / Migracja. 

 

Współprzewodnicząca zaznaczyła, że to pierwsze przedsięwzięcie  o tak dużej skali. Do 

czterech paneli zostanie losowo wybranych 800 obywateli (po 200 na każdy). Proces wyboru 

zakończy się mniej więcej miesiąc przed rozpoczęciem sesji panelowych  w połowie września. 

Zaznaczyła też, że przygotowane zostały wskazówki organizacyjne dla państw członkowskich  

w sprawie krajowych paneli obywatelskich. Podkreśliła, że wspólny sekretariat pracuje nad 

ustrukturyzowaniem prac paneli, tak by obywatele mogli zhierarchizować tematykę  

w ramach szerokich grup tematycznych z uwzględnieniem uwag, które wpłynęły za 

pośrednictwem platformy cyfrowej. 

 

Podczas dyskusji uczestnicy podziękowali współprzewodniczącym za prace  i zwrócili uwagę 

m.in. na: 

 

 to, by proces wyboru był we wszystkich państwa ch członkowskich faktycznie losowy,  

i na konieczność zrekompensowania finansowego obywatelom uczestnictw a 

w europejskich panelach obywatelskich; 

 potencjalne trudności wynikające  z szerokiego zakresu tematów paneli; 

 rolę i wybór ekspertów do paneli; 

 wagę przejrzystości prac paneli. 

 

Podsumowując ten punkt porządku obrad, Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) 

potwierdziła, że w debatach panelowych  eksperci będą służyć pomocą merytoryczną  i że 

wskazówką w dyskusjach będą uwagi, które wpłyną za pośrednictwem wielojęzycznej 

platformy cyfrowej. 

 

Wnioski: 

 

Zarząd zapoznał się  z uaktualnionymi praktycznymi zasadami organizacji europejskich 

paneli obywatelskich i ze wskazówkami organizacyjnymi w sprawie krajowych paneli 

obywatelskich. 

 

 

6. Strategia komunikacyjna konferencji: wymiana poglądów  

 

Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) przedstawiła zarządowi bieżące informacje  

o platformie cyfrowej. Zaprezentowała dane  o wizytach i liczbie zgłoszonych pomysłów oraz 

o społeczno-demograficznym i geograficznym profilu użytkowników. Zaznaczyła, że 

potrzebne są szerzej zakrojone wspólne działania promocyjne, skierowane m.in. do 

młodzieży, kobiet i osób zwykle niezainteresowanych sprawami UE. Zauważyła, że 

wydarzenia związane z konferencją zwiększą zainteresowanie platformą. Podkreśliła, że 

wszyscy członkowie zarządu powinni odegrać ważną rolę  w rozpowszechnianiu informacji  

o platformie. Ponadto zaznaczyła, że tradycyjna komunikacja instytucjonalna nie wystarczy  

i że chcąc dotrzeć do większego grona odbiorców, należy szerzej rozważyć kwestię mediów 
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społecznościowych oraz współpracę  z organizacjami sportowymi, kulturalnymi i innymi. 

Współprzewodnicząca poparła dotychczasowe prace dyrekcji generalnych  ds. komunikacji 

trzech instytucji i zwróciła się do nich, by zaproponowały ukierunkowane działania 

komunikacyjne uzupełniające już wykonaną pracę.  

 

Przedstawiciele i obserwatorzy zarządu zasugerowali m.in., by: 

 organizować specjalne briefingi dla dziennikarzy dotyczące konferencji  

 instytucje i podmioty reprezentowane w zarządzie pełniły funkcję promotorów 

konferencji. 

 

Guy VERHOFSTADT (współprzewodniczący) zaapelował do wspólnego sekretariatu, by 

zaproponował, jak umożliwić dziennikarzom towarzyszenie europejskim panelom 

obywatelskim i przekazywanie informacji i podkreślił, że należy prowadzić działania 

reklamowe w mediach społecznościowych, by zachęcić większą liczbę osób do zgłaszania 

pomysłów na platformie cyfrowej. Poprosił, aby na następnym posiedzeniu zarządu trzy 

dyrekcje generalne ds. komunikacji przedstawiły skoordynowaną propozycję działań 

komunikacyjnych. 

 

Ana Paula ZACARIAS (współprzewodnicząca) zaapelowała do trzech dyrekcji generalnych  

ds. komunikacji o propozycję wspólnej narracji na temat konferencji, jej komponentów  

i uczestników wraz z materiałami wizualnymi. Podkreśliła, że dla uczestników konferencji 

ważna jest także ochrona danych. 

 

Podsumowując ten punkt porządku obrad, Dubravka ŠUICA (współprzewodnicząca) 

podkreśliła, że wymiana poglądów  o strategii komunikacyjnej była bardzo przydatna,  

i zwróciła się do trzech dyrekcji generalnych ds. komunikacji o przedstawienie planu 

lepszego informowania o platformie cyfrowej. 

 

Wnioski: 

 

Zarząd zlecił dyrekcjom generalnym  ds. komunikacji Parlamentu Europejskiego, Rady  

i Komisji Europejskiej, by na następnym posiedzeniu zarządu przedstawiły skoordynowany 

plan promocji konferencji, a zwłaszcza wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

 

 

Kontakt: Eva-Maria Poptcheva (wspólny sekretariat) 
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LISTA UCZESTNIKÓW 
 

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 

  

 

 


