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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI_PV(2020)0608_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Έκτακτη εξ αποστάσεως συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2020, από τις 12.00 έως τις 14.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, στις 12.08, υπό την προεδρία του Younous 
Omarjee (προέδρου), και διεξάγεται με την εξ αποστάσεως παρουσία των περισσότερων 
συμμετεχόντων.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Καμία.

3. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για 
το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

Εισηγητής:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE652.550v01-00

Επί της ουσίας:
REGI

Γνωμοδοτήσεις:
BUDG, EMPL, CULT

 Απόφαση για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση 
(άρθρο 52 παράγραφος 1)
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Απόφαση: Εγκρίνεται με την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς 
τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1) 

O Younous Omarjee, πρόεδρος και εισηγητής του φακέλου, υπενθυμίζει στους βουλευτές το 
περιεχόμενο του φακέλου και τις διατάξεις του άρθρου 52, ελέγχει ότι δεν υπάρχουν 
ενστάσεις για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας και κηρύσσει την πρόταση 
εγκριθείσα στο στάδιο της επιτροπής.

Ομιλήτρια: Laurence Farrenge

4. Διαρθρωμένος διάλογος με την Elisa Ferreira, Επίτροπο Συνοχής και 
Μεταρρυθμίσεων, σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, την πρόταση για το νέο ΠΔΠ 
και το μέλλον της πολιτικής συνοχής

 Ανταλλαγή απόψεων με την Elisa Ferreira, Επίτροπο Συνοχής και 
Μεταρρυθμίσεων

Η Επίτροπος παρουσιάζει στην Επιτροπή τροποποιημένες προτάσεις σχετικά με τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων, το ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και τη νέα πρόταση για το React-EU.  Μεγάλος αριθμός μελών 
συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων που ακολουθεί.

Ομιλητές: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων), 
Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Niklas Nienaß, Martina Michels, 
Krzysztof Hetman, Andrey Novakov, Susana Solís Pérez Isabel, Herbert Dorfmann, Mathilde 
Androuët, Monika Vana, Rovana Plumb, Pascal Arimont, Pedro Marques, Irène Tolleret, 
Álvaro Amaro, Alessandro Panza, Vlad-Marius Botoş, Erik Bergkvist, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Caroline Roose, André Rougé, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Rosa 
D'Amato

5. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Η επιτροπή εγκρίνει τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές της επιτροπής REGI κατά τη 
διάρκεια της βιντεοδιάσκεψής τους στις 5 Ιουνίου 2020, συγκεκριμένα:

Πίνακας μοριοδότησης

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση του ισχύοντος πίνακα μοριοδότησης.

Γενικότερη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έργο της επιτροπής REGI για το σχέδιο 
ανάκαμψης, τις νέες προτάσεις για το ΠΔΠ και τον αντίκτυπό τους στη συνοχή, και 
σχετικά με τη γερμανική προεδρία

Οι συντονιστές προβαίνουν σε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με διάφορα θέματα 
της επικαιρότητας. Συγκεκριμένα η συζήτηση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 η σχέση μεταξύ των παραδοσιακών ταμείων και των νέων προτάσεων·
 θέματα χρονοδιαγράμματος·
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 η θέση των κρατών μελών και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προτάσεις·
 η ανάγκη υπεράσπισης των ταμείων συνοχής·
 η πρόσθετη εξωτερική χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του 

βασικού προϋπολογισμού των ταμείων (ειδικά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)·

 ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός πρέπει να υπόκειται σε όρους και ελέγχους κατά 
τον ίδιο τρόπο που υπόκεινται τα βασικά ταμεία και πρέπει να προγραμματίζεται σε 
περιφερειακή και όχι σε εθνική βάση·

 η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί·
 οι τεχνικές συνεδριάσεις πρέπει να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο για να 

προετοιμαστεί ο τριμερής διάλογος.

Παραπομπές

Τροποποιημένες προτάσεις για τα ταμεία ΚΚΔ, ΕΤΠΑ-ΤΣ και ΤΔΜ

Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι οι φάκελοι για τις τροποποιημένες προτάσεις των ταμείων 
ΚΚΔ, ΕΤΠΑ-ΤΣ και ΤΔΜ πρέπει να εξεταστούν κατά τον ίδιο τρόπο με την τροποποιημένη 
πρόταση ΚΚΔ του Ιανουαρίου 2020:

 ο εισηγητής για τις τροποποιημένες προτάσεις είναι ο ίδιος με εκείνον στην αρχική 
πρόταση·

 η Επιτροπή καλείται για να παρουσιάσει τις τροποποιημένες προτάσεις σε συνεδρίαση 
της επιτροπής (ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο)·

 οι τροποποιημένες προτάσεις λαμβάνονται υπόψη στις διοργανικές διαπραγματεύσεις 
(ή στην περίπτωση του ΤΔΜ στις ήδη τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τις 
συμβιβαστικές τροπολογίες)·

 εάν κριθεί απαραίτητο, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές μπορούν να εκθέσουν 
τη διαπραγματευτική τους θέση σε ένα συναινετικό έγγραφο εργασίας, το οποίο θα 
μπορούσε να εγκριθεί με ψηφοφορία στην επιτροπή και στη συνέχεια να δημοσιευτεί.

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους 
πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Επί της ουσίας: REGI
Γνωμοδοτήσεις: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

Οι ομάδες EPP, S&D και Renew εκφράζουν ενδιαφέρον για την πρόταση. Οι συντονιστές 
αναβάλλουν την τελική τους απόφαση για τη συγκεκριμένη πρόταση, καθώς εκκρεμεί η 
συζήτηση με την Επίτροπο, καθώς και περαιτέρω διαβουλεύσεις ανάμεσα στους συντονιστές 
και τις ομάδες. 
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Γνωμοδοτήσεις

Οι συντονιστές έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις για νέες νομοθετικές γνωμοδοτήσεις:

 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης (2020/0097(COD), αρμόδια επιτροπή: ENVI)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης (2020/0100(COD), αρμόδια επιτροπή: BUDG) 

o S&D (2 μόρια)
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη θέσπιση Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (2020/0103(COD), αρμόδια 
επιτροπή: ECON)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(2020/0104(COD), αρμόδια 
επιτροπή: ECON)

o S&D (2 μόρια)
 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου 
Στήριξης της Φερεγγυότητας (2020/0106(COD), αρμόδια επιτροπή: ECON)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του προγράμματος InvestEU — 2020/0108(COD), αρμόδια επιτροπή: 
BUDG)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία της COVID-
19 (2020/0111(NLE), κανένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 122 ΣΛΕΕ - χωρίς συναπόφαση, αρμόδια επιτροπή: BUDG)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 

2020, αποτύπωση στον προϋπολογισμό του 2020 της δρομολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης για την Ευρώπη (2020/2093(BUD), αρμόδια επιτροπή: BUDG)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση

Οι συντονιστές έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις για γνωμοδοτήσεις ΠΔΠ:

 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Euratom) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, (αρμόδια επιτροπή: BUDG, χωρίς συναπόφαση)

o Δεν υπήρξε γνωμοδότηση
 (Τροποποιημένη) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, (αρμόδια επιτροπή: 
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BUDG, χωρίς συναπόφαση)
o S&D (2 μόρια)

Για τον εν λόγω φάκελο, η επιτροπή REGI θα καταρτίσει γνωμοδότηση μόλις το 
Συμβούλιο διαβιβάσει το σχέδιο γνωμοδότησης (διαδικασία έγκρισης).

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τις τροποποιημένες προτάσεις για νομοθετικές 
γνωμοδοτήσεις και σημειώνουν ότι η επιτροπή REGI δεν θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 
θέμα εκτός αν η κύρια επιτροπή ζητήσει εκ νέου παραπομπή:

 Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF+) (αρμόδια επιτροπή: 
EMPL)

 Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας 
«Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, απόφαση 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» — Πρόγραμμα-
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας, κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας, κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει 
να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (που καλύπτει πολλές διαφορετικές 
τρέχουσες διαδικασίες - αρμόδια επιτροπή: ITRE)

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τα νέα μη νομοθετικά έγγραφα για γνωμοδότηση και 
σημειώνουν ότι η επιτροπή REGI δεν θα ασχοληθεί με αυτά εκτός αν η κύρια επιτροπή 
ζητήσει άδεια για την κατάρτιση έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τα συγκεκριμένα 
έγγραφα:

 COM(2020)0440 Ανακοίνωση για το τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
2020 (αρμόδια επιτροπή AFCO)

 COM(2020)0442 Ανακοίνωση για το σχέδιο ανάκαμψης (αρμόδια επιτροπή: BUDG)
 COM(2020)0456 Ανακοίνωση για τη νέα γενιά (αρμόδια επιτροπή: ECON)

Συνέχεια της προφορικής ερώτησης

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η Διάσκεψη των Προέδρων δεν προσέθεσε 
στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας προφορικές ερωτήσεις 
από τις επιτροπές. Συμφωνείται ότι το αίτημα θα κρατηθεί για μελλοντικές συνεδριάσεις της 
ολομέλειας.

Διαρθρωμένος διάλογος σχετικά με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής (27 Μαΐου)
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Οι συντονιστές συμφωνούν ότι, μετά την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Ferreira στις 
8 Ιουνίου, η επιτροπή REGI πρέπει να προετοιμάσει τη συμβολή της στον διαρθρωμένο 
διάλογο υπό μορφή επιστολής από τον πρόεδρο της επιτροπής.

Έρευνα για την επιτροπή REGI - Προτάσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Οι συντονιστές εγκρίνουν το ακόλουθο τροποποιημένο ερευνητικό πρόγραμμα για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, που θα διαβιβαστεί στο Θεματικό Τμήμα Β με τις ακόλουθες 
διευκρινήσεις:

1. Η πολιτική συνοχής και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής - μελέτη

Η εν λόγω μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη τον ειδικό αντίκτυπο στις αγροτικές 
περιοχές, τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας και το φυσικό 
αέριο, καθώς και την επίδραση που έχει η μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα στην πολιτική συνοχής.

2. Τα μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της πανδημίας της 
COVID-19 - μελέτη

Η μελέτη πρέπει να επικεντρωθεί επίσης στον αντίκτυπο της πανδημίας σε 
αγροτικές περιοχές.

3. Ο αντίκτυπος στη συνοχή της ΕΕ λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία της 
COVID-19 - μελέτη

Η μελέτη πρέπει να επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της πανδημίας σε διαφορετικές 
περιοχές.

Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Οι συντονιστές εγκρίνουν εκ νέου το σχέδιο δράσης της προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, χωρίς τροποποιήσεις.

Διάφορα 

Ουδέν.
* * *

6. Διάφορα

Ουδέν.

7. Προσεχής συνεδρίαση

6 Ιουλίου 2020, από τις 15.00 έως τις 17.00 (Βρυξέλλες)
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Η συνεδρίαση λήγει στις 14.10.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

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

Younous Omarjee (P) (in the room), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP)

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

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux (in the room), Franc Bogovič, Rosa D'Amato, 
Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea‑Gheorghe Hava (in the room), Mircea‑Gheorghe Hava (in the 
room), Manolis Kefalogiannis (in the room), Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (in the room), Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, André Rougé (in the room), Susana Solís Pérez (in the room), Irène Tolleret, Monika Vana

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

Álvaro Amaro, Vlad‑Marius Botoş (in the room), Rosanna Conte (in the room), Anna Deparnay-Grunenberg, Herbert Dorfmann, 
Herbert Dorfmann (in the room), Lena Düpont (in the room), Laurence Farreng, Sandro Gozi (in the room), Hannes Heide (in the room), 
Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Mauri Pekkarinen, Rovana Plumb, Bronis Ropė, Simone 
Schmiedtbauer, Tomislav Sokol

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
8.6.2020
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Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

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

Elisa Ferreira (M), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Simeona Manova (F), Urszula Romanska (F), Andriana Sukova (F)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

CoR Tadhg Browne (F), Chantal Fontaine (F)

EESC Georgios Meleas (F)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat
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Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte

Bogdan Rogin

Alan Keckes

Antoine  Bazantay

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Sorina Silvia Ionescu, Vasilis Margaras

Dana Popp

Stefana Di Battista 
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Stephen Salter, Roberto Giannella (in the room), Beata Grzebieluch, Alexander Keys, Chrys Panagiotou (in the room), Katerina 
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