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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT_PV(2011)0615_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2011, από τις 15.00 έως τις 18.30,

και της16ης Ιουνίου 2011, από τις 9.00 έως τις 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 15.00, υπό την προεδρία της Doris 
Pack (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης CULT_OJ (2011)0615v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Ανταλλαγή απόψεων με την Ανδρούλα Βασιλείου (Επίτροπο για την Εκπαίδευση, 
τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία)

Η Επίτροπος Βασιλείου εξηγεί ότι η κύρια πρωτοβουλία της Επιτροπής κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι μια Ανακοίνωση σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση αυτή - μια από τις ετήσιες 
στρατηγικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής - θα ασχοληθεί με θέματα ποιότητας όσον 
αφορά την προγραμματισμένη επέκταση της ανώτερης εκπαίδευσης, ούτως ώστε να 
καλύπτει το 40% της ηλικιακής ομάδας έως το 2020, όπως η δίκαιη πρόσβαση σε 
ανώτερη εκπαίδευση, η σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, κλπ. 

Η Επίτροπος αναφέρεται επίσης στην επόμενη γενεά πολυετών προγραμμάτων (που 
θα εγκριθεί κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο). Η Επίτροπος είναι αισιόδοξη ως 
προς την αύξηση της χρηματοδότησης σε σύγκριση με την τρέχουσα γενεά 
προγραμμάτων, αλλά αναφέρει ότι η αύξηση αυτή ενδέχεται να συνοδευτεί από μια 
γενική αναδιάρθρωση της δράσης της ΕΕ στους τομείς αυτούς. Ορισμένα μέλη 
εκφράζουν και πάλι την ανησυχία τους για το γεγονός ότι, παρά την νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ που καθορίζεται στην συνθήκη της Λισαβόνας, η Επίτροπος δεν είναι ακόμη 
σε θέση να δεσμευθεί ως προς μια νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση προγράμματος 
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αθλητισμού.

Παρεμβαίνουν: Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Piotr Borys, Emine Bozkurt, 
Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Doris Pack, 
Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, 
Sabine Verheyen, Milan Zver.

4. Προϋπολογισμός 2012 – Τμήμα III: Επιτροπή) Συντάκτης γνωμοδότησης: 
Morten Lokkegaard (ALDE)
Ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών του εισηγητή BUDG 

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, ώρα 12.00

Ο κ. Løkkegaard παρουσιάζει τις προτεραιότητές του (μεταξύ των οποίων μια αύξηση 
κατά 4,5 % των δαπανών για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και ένα πρότυπο σχέδιο 
στον τομέα του αθλητισμού) και απαντά σε παρατηρήσεις μελών: ειδικότερα 
εκφράζει κυρίως επικρίσεις για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής 
στον τομέα της επικοινωνίας και πληροφόρησης από τον επίτροπο Reding.

Παρεμβαίνουν: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel and Bernard 
Naudts (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

5. Η Ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό

CULT/7/05968
2011/2087(INI) COM(2011)0012

Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Επί της 
ουσίας:

CULT –

Γνωμοδοτήσε
ις:

ECON –

EMPL – Απόφαση: να μην γνωμοδοτήσει
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
RΕGΙ –Απόφαση: να μην γνωμοδοτήσει
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων

Ο κ. Fisas Ayxela παρουσιάζει τις σκέψεις του και απαντά σε παρατηρήσεις που 
διατυπώνουν τα μέλη. 

Παρεμβαίνουν: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho και Michal Krejza 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
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Η συνεδρίαση λήγει στις 17.45

6. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν (κεκλεισμένων των θυρών). Οι αποφάσεις τους 
καταγράφονται στο σημείο 9 των παρόντων πρακτικών.

Η συνεδρίαση πλήρους σύνθεσης αρχίζει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011, στις 9.00, υπό την 
προεδρία της Doris Pack (προέδρου).

7. Παρουσίαση της μελέτης σχετικά με την "πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου" 
από την κ. Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

Αυτή τη στιγμή, ένας στους επτά νέους Ευρωπαίους εγκαταλείπει το εκπαιδευτικό 
σύστημα χωρίς να έχει ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χωρίς 
να ακολουθήσει καμία περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση. Παρά το γεγονός ότι είναι 
γνωστό το μακροπρόθεσμο κόστος της εκπαιδευτικής αποτυχίας - όσον αφορά 
προοπτικές απασχόλησης, υγεία και ευκαιρίες στη ζωή γενικά - η πρόοδος προς την 
μείωση του κόστους αυτού επιτυγχάνεται έως σήμερα με πολύ αργό ρυθμό. Τον 
Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ως έναν από τους πέντε κυριότερους 
στόχους της στρατηγικής 2020 της ΕΕ την μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του 
σχολείου από το σημερινό 14% σε όχι περισσότερο από 10%. Τον Ιανουάριο του 
2010, η επιτροπή CULT αποφάσισε να ζητήσει τη διεξαγωγή μελέτης για την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου. Κατόπιν προσκλήσεως για την υποβολή προσφορών, η 
εκτέλεση της μελέτης ανατέθηκε το Νοέμβριο του 2010 στην GHK Consulting Ltd, 
μια ανεξάρτητη οργάνωση έρευνας της δημόσιας πολιτικής. Η Δρ. Nevala 
παρουσιάζει τα πορίσματα στα μέλη.

Παρεμβαίνουν: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris 
Pack, Hannu Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) και Adam 
Pokorny (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

8. Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

CULT/7/05977
2011/2088(INI) COM(2011)0018

Εισηγήτρια: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Επί της 
ουσίας:

CULT –

Γνωμοδοτήσε
ις:

EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Εξέταση σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2011, 12.00.

Η κ. εισηγήτρια παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσής της και απαντά σε παρατηρήσεις που 
διατυπώνουν οι βουλευτές.
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9. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Οι αποφάσεις των συντονιστών εγκρίνονται ως εξής:

1.  Α. Παραπομπές 
Μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις
1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 
Ετήσια έκθεση γα την μετανάστευση και το άσυλο (2010) COM (2011) 291 τελικό
Απόφαση: Δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

2) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών -
Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει COM (2011) 303 τελικό
Απόφαση: Να συνταχθεί μη νομοθετική γνωμοδότηση (0,5 μονάδες) η ομάδα ECR θα 
ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών· Η 
Ενιαία Αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· Τόνωση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, 
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην 
Ευρώπη COM (2011) 287 τελικό
Απόφαση: Να συνταχθεί μη νομοθετική γνωμοδότηση (0,5 μονάδες) η ομάδα ALDE 
θα ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης

Νομοθετικές γνωμοδοτήσεις
4) Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την 
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της 
σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας με 
εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα COM (2011) 288 τελικό 
2011/0135 (COD)
Απόφαση: Να συνταχθεί νομοθετική γνωμοδότηση (1 μονάδα): η ομάδα EPP θα 
ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) COM (2011) 289 τελικό  2011/0136 (COD)

Απόφαση: Να συνταχθεί νομοθετική γνωμοδότηση (1 μονάδα) η ομάδα EPP θα ορίσει 
συντάκτη γνωμοδότησης.

2. Αντιπροσωπείες και επισκέψεις 2011

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση την προγραμματισμένη σύνθεση και τα 
σχέδια προγραμμάτων των αντιπροσωπειών ή επισκέψεων της επιτροπής:
- στο Παλέρμο, 18-20 Ιουλίου
- στο Wroclaw, 8-11 Σεπτεμβρίου
- στο Λονδίνο (Ολυμπιακοί Αγώνες 2012), 31Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου
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Η κα. McClarkin ζητεί επιτακτικά από τα μέλη που προτίθενται να συμμετάσχουν 
στην επίσκεψη στο Λονδίνο να προβούν σύντομα στην κράτηση δωματίων σε 
ξενοδοχεία προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από ευνοϊκές τιμές.

3. Ακροάσεις 

Η πρόεδρος υπογραμμίζει τη σημασία μιας εποικοδομητικής παρουσίας στις 
ακροάσεις της επιτροπής.
α) "Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης : σημερινή κατάσταση" - από τις 
4 έως τις 5 Οκτωβρίου

Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι θα πρέπει να προσκληθούν οι εξής εμπειρογνώμονες:

- τον κ. Gerry O'Sullivan, Επικεφαλής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιρλανδική 
αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αρχή
- τον καθηγητή Giunio Luzzato, Πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μέλος της ιταλικής 
ομάδας εμπειρογνωμόνων της διαδικασίας Μπολόνια
- τον καθηγητή Markku Mattila, Πρόεδρο της Ακαδημίας της Φινλανδίας
- τον κ. Michel Feutrie, Πρόεδρο της EUCEN

Επίσης αποφασίζεται ότι οι ακόλουθοι εμπειρογνώμονες θα είναι αναπληρωτές για 
τους ενδεχόμενους κωλυόμενους:

- ο καθηγητής Jan de Groof, κυβερνητικός επίτροπος για τα πανεπιστήμια στην 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου
- ο κ. Βασίλειος Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, μέλος της Ελληνικής Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση 
- η Δρ. Riitta Mustonen, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας της Φινλανδίας

β) "Η οπτικοακουστική πολιτική της ΕΕ στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας" - 13 
Ιουλίου 2011

Οι συντονιστές εγκρίνουν το τελικό σχέδιο προγράμματος για την ακρόαση αυτή.

4. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την LIBE: έκθεση για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης 

Οι συντονιστές:
- ακούν την πρόεδρο που προβαίνει σε αναφορά για την σχετική με τη σύγκρουση 
αυτή συζήτηση, που έλαβε χώρα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 7 
Ιουνίου·

- λαμβάνουν υπό σημείωση επιστολή της 7ης Ιουνίου του κ. Lopez-Aguilar προς την 
πρόεδρο, στην οποία αναφέρει ότι οι συντονιστές της LIBE συμφώνησαν να 
περιορίσουν την αίτησή τους, μη ζητώντας πλέον άδεια να εκπονήσουν νομοθετική 
έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά απλώς μια συνήθη έκθεση πρωτοβουλίας, έστω και με 
τον ίδιο τίτλο· 
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- αποφασίζουν ότι, εφόσον η CULT είναι αρμόδια για την Οδηγία σχετικά με τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (ΥΟΑΜΕ), που συνιστά το κύριο 
μέσο του δικαίου της ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, η πρόεδρος πρέπει να 
συνεχίσει να αντιτίθεται στην αίτηση της επιτροπής LIBE να της δοθεί άδεια για την 
εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας ΙΝΙ για το θέμα της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης·
- υπογραμμίζουν ότι το κατά πόσο η CULT μπορεί εν συνεχεία να ζητήσει την άδεια
να εκπονήσει έκθεση ΙΝΙ σχετικά με πτυχές της κατάστασης των μέσων ενημέρωσης 
στην ΕΕ, συνιστά ξεχωριστό ζήτημα·

- λαμβάνουν υπό σημείωση ότι, σε περίπτωση που η LIBE και η CULT δεν 
κατορθώσουν να συμφωνήσουν ως προς το θέμα αυτό, το ζήτημα θα παραπεμφθεί 
στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

5. Αιτήσεις για την πραγματοποίηση παρουσιάσεων στην επιτροπή

Οι συντονιστές αναβάλλουν για την επόμενη συνεδρίαση την απόφαση για το αν θα 
προσκληθεί η οργάνωση "Jardin d'Europe" να παρουσιάσει το έργο της σε μελλοντική 
συνεδρίαση της επιτροπής.

6. Διάφορα

α) Συνεδρίαση της επιτροπής - 29 Αυγούστου 2011: ενδεχομένως ακυρώνεται

Οι συντονιστές αποφασίζουν: 

- να ακυρώσουν τη συνεδρίαση της επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για τις 29-30 
Αυγούστου
- να ζητήσουν την άδεια να διεξαγάγουν συνεδρίαση των συντονιστών στο 
Στρασβούργο τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου

β) Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου το 2011, Ναϊρόμπι 

Οι συντονιστές αποφασίζουν:

- να ζητήσουν επιτακτικά από την επιτροπή ITRE να συμπεριλάβει ένα μέλος της 
CULT στην τριμελή αντιπροσωπεία ad hoc που θα μεταβεί στο Φόρουμ για τη 
Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Ναϊρόμπι, από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011·
- να αναβάλουν για την επόμενη συνεδρίασή τους την απόφαση για το ποιο μέλος θα 
εκπροσωπήσει την CULT.

10. Διάφορα

11. Επόμενες συνεδριάσεις

 13 Ιουλίου 2011, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30
 14 Ιουλίου 2011, 9.00 – 12.30
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Η συνεδρίαση λήγει στις 10.35
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Petra Kammerevert (1/2), Emma McClarkin (1), 
Chrysoula Paliadeli (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (2), Marietje Schaake (1), Marco Scurria (1/2), Emil Stoyanov (1/2), Hannu 
Takkula (1/2), László Tőkés (1), Sabine Verheyen (1/2), Milan Zver (1/2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Lothar Bisky (1/2), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (1/2), Helga Trüpel (1/2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (1/2), Nessa Childers (1), Nadja Hirsch (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios Papanikolaou (1), Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein (1)

187 (2)

Emine Bozkurt (1)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 15.6.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Androulla Vassiliou (Commissioner), Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Bernanrd Naudts, Adam Pokorny, Michal Krejza, Petya Genova, Alinne Matkovic, 
Oana-Raluca Diroescu, Susanne Conze

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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EFD
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira, Beatriz Oliveira-Goumas

Robertas Pogorellis, Egle Juriene 

Egle Juriene

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Rasma Kaskina

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Stephen Salter, Carla Lyon, Rita Soares, Inese Kriskane, Terje Tuuling, Fabia Fontanili, Eeva Eriksson, Fabienne Pondeville, Zahra He-
Li, Kirsti Pakkola

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Claudine Deleu
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Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
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