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9.00–9.30 val.  Dalyvių registracija ir kava 
 

ĮŽANGINĖ DALIS 
9.30–10.20 val. 

 
Vieta: JDE 62 salė, vertimas žodžiu iš: DE, EN, ES, FR, IT, SV į: DE, EN, ES, FR 

 

  Vedėjas Alex Taylor, Euronews 

 
Staffan Nilsson, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
(EESRK) pirmininkas 
 

   

 
Bernard Cazeneuve, Prancūzijos Europos reikalų ministras:  
„Europos augimo paktas“ (vaizdo įrašas)  

 
Philippe Maystadt, Europos investicijų banko (EIB) garbės pirmininkas, 
Europos politikos centro (EPC) pirmininkas 

  Diskusija 

 

RYTINIS POSĖDIS: 4 TUO PAČIU METU VYKSTANTYS PRAKTINIAI SEMINARAI 
10.30–13.00 val. 

 
 

1 SEMINARAS – NUOSEKLI ES AUGIMO EKONOMIKOS STRATEGIJA 
 

Bendrapirmininkiai: Michael Smyth, EESRK Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir 
socialinės sanglaudos skyriaus (ECO) pirmininkas ir Joost van Iersel, EESRK 

„Europa 2020“ iniciatyvinio komiteto pirmininkas  
 
 

Vieta: JDE 62 salė – vertimas žodžiu iš: DE, EN,ES,FR, IT,SV į: DE ,EN,ES, FR 

Kad  krizė  būtų  sėkmingai  įveikta,  reikalingas  didesnis  Europos  Sąjungos  augimas,  geresnis 
vadovavimas ir glaudesnė politinė, finansinė ir fiskalinė integracija. Gyvybiškai svarbi ne tik Europos 
ekonominė ir socialinė sanglauda bei politinis stabilumas, bet ir Europos piliečių gerovė. Atėjo laikas 
keisti ekonominę politiką, didinti konkurencingumą ir stiprinti teisingumą, solidarumą ir sanglaudą.  

 
Šiame seminare bus ieškoma būdų, kaip grąžinti Europą į augimo kelią, nepamirštant, kad pagal 
strategiją „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslai yra tarpusavyje susiję 

ir  vienas  kitą  papildo.  Be  kitų  temų,  seminare  bus  diskutuojama  dėl  pažangos  siekiant 
finansinės  ir  fiskalinės  sąjungos,  bankininkystės  krizės  ir  valstybės  skolų  užburto  rato, 
euroobligacijų,  ES  biudžeto  vaidmens  ir  privataus  kapitalo  pritraukimo  per  projektų 
obligacijas, Europos semestro veikimo ir ekonomikos valdymo eurozonoje ir visoje ES. 
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Šioje  pačiu  laiku  vykstančioje  diskusijoje  bus  atsižvelgta  į  išvadas  ir  veiksmų  planą  po  2012 m. 
birželio mėn. vykusios Europos Vadovų Tarybos, kuris bus parengtas netrukus,  remiantis gilesnės 
integracijos į ekonominę ir finansų erdvę vizija. 

 

10.30–10.40 val.  SEMINARO PRADŽIA 

  Michael Smyth, EESRK Ekonominės  ir pinigų sąjungos, ekonominės  ir 
socialinės sanglaudos skyriaus (ECO) pirmininkas 

  Joost  van  Iersel,  EESRK  „Europa 2020“  iniciatyvinio  komiteto 
pirmininkas, EESRK 

 
10.40–11.45 val. 

 

TOBULESNIS EKONOMIKOS VALDYMAS IR AUGIMO SKATINIMAS 
PASITELKUS STRATEGIJĄ „EUROPA 2020“. ATĖJO LAIKAS 
AKTYVESNĖMS EUROPOS MASTO PASTANGOMS 

  Vedėjas Michael Smyth, EESRK ECO skyriaus pirmininkas 

10.40 val.  Diskutuotini klausimai 

 
Carmelo  Cedrone,  EESRK  narys,  EESRK  nuomonės  „Ekonomikos 
augimo atkūrimas“ pranešėjas 

 
Alain  Delmas,  Prancūzijos  Respublikos  ekonomikos,  socialinės  ir 
aplinkos tarybos narys, Europos ir tarptautinių reikalų skyrius 

10.50 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

  Catherine Day, Europos Komisijos generalinė sekretorė 

Elisa  Ferreira,  EP  narė,  pranešimų  dėl  „Makroekonominio  disbalanso 
prevencijos  ir naikinimo“  ir dėl „Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių 
valdymo“ pranešėja  

 
Ieke van den Burg, „Finance Watch“ direktorių valdybos pirmininkas ir 
Europos  sisteminės  rizikos  valdybos  patariamojo mokslinio  komiteto 
narys  

11.20 val.  Bendra diskusija 

 

11.45–12.50 val. 
SIEKIANT STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ TIKSLŲ: ES BIUDŽETO 
PANAUDOJIMAS AUGIMUI, DARBO VIETŲ KŪRIMUI IR 
SANGLAUDAI  

 
Vedėjas Joost van  Iersel, EESRK „Europa 2020“  iniciatyvinio komiteto 
pirmininkas, EESRK 

11.45 val.  Diskutuotini klausimai 

 
David  Croughan,  EESRK  narys,  EESRK  nuomonės  „2012 m.  metinė 
augimo apžvalga“ pranešėjas 

 
Jean‐Paul Delcroix, Nacionalinės darbo tarybos generalinis sekretorius, 
Belgija 

11.55 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

 
Dominique  de  Crayencour,  Institucinių  reikalų  direktorius  ir  Europos 
investicijų banko (EIB) Briuselio skyriaus vadovas  

  Conny Reuter, Socialinės platformos pirmininkas, vienas  iš „Pavasario 
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aljanso“ steigėjų 

 

Jorge Nuñez Ferrer, Europos politinių studijų centro  (CEPS) mokslinis 
bendradarbis  ir CEPS darbo grupės  tema „ES biudžeto suderinimas su 
strategijos  „Europa 2020“  konkurencingumo  ir  augimo 
tikslais“ pranešėjas 

12.30 val.  Bendra diskusija 

 
12.50–13.00 val. 

 
SEMINARO IŠVADOS 

  Michael Smyth, ECO skyriaus pirmininkas 

  Joost van Iersel, „Europa 2020“ iniciatyvinio komiteto pirmininkas 

 

2 PRAKTINIS SEMINARAS – BENDROSIOS RINKOS SKATINIMAS 
 

Bendrapirmininkiai Bryan Cassidy, EESRK Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus (INT) 
pirmininkas ir Edgardo Maria Iozia, EESRK Bendrosios rinkos observatorijos (BRO) pirmininkas  

 
Vieta: VM1 salė – vertimas žodžiu iš: DE, EN, FR,IT į: DE, EN,FR,IT 

Neturinti  kliūčių bendroji  rinka  turėjo būti baigta  kurti  jau prieš du dešimtmečius. Šiuo metu  tuo 
labiau svarbu, kad socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos aktyviau dalyvautų jos 
kūrime ir įgyvendinime. Šiuo metu kaip niekada aktualu visapusiškai panaudoti dar likusį bendrosios 
rinkos augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, kurio Europai katastrofiškai reikia krizei įveikti.  

 
Bendrosios rinkos aktas su šiais svertais tapo veiksniu, pastūmėjusiu apmąstymams  ir priemonėms 
šioje srityje. Tačiau, būtina dėmesį sutelkti į konkrečius strateginės svarbos mūsų ateičiai klausimus: 
tikros skaitmeninės bendrosios rinkos potencialas (nuo e. įtraukties ir skaitmeninio raštingumo iki 
e. verslo), Europos  integracijos socialinis matmuo  ir socialinio verslumo vaidmuo bei Europos  ir 
kitų  pasaulio  šalių  sąveika,  ypač  prekybos  ir MVĮ  internacionalizavimo  srityje  „vidaus  ir  išorės 
politikos veiksmingumui suderinti ir Europos konkurencingumui pasaulinėje rinkoje stiprinti“.  

 
Šis praktinis seminaras skirtas  tam, kad būtų parengti  trumpi,  tačiau  įtaigūs pilietinės visuomenės 
pareiškimai ar rekomendacijos. 

 

10.30–10.40 val.  SEMINARO PRADŽIA 

Bryan  Cassidy,  EESRK  Bendrosios  rinkos,  gamybos  ir  vartojimo 
skyriaus (INT) pirmininkas 

 
Edgardo Maria  Iozia,  EESRK Bendrosios  rinkos  observatorijos  (SMO) 
pirmininkas 

 

10.40–11.45 val.  BENDROJI RINKA ATEIČIAI 

 
Vedėja: Anna Maria Darmanin, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja 

10.40 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

 
Malcolm  Harbour,  EP  narys,  Europos  Parlamento  Vidaus  rinkos  ir 
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vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) pirmininkas 

Pierre  Delsaux,  Europos  Komisijos  Vidaus  rinkos  ir  paslaugų  GD 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Gunilla Almgren, Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos 
(UEAPME) prezidentė 

Benedicte  Federspiel,  EESRK  narė,  EESRK  nuomonių  dėl Bendrosios 
rinkos akto pranešėja 

11.15 val.  Bendra diskusija 

   

11.45–12.50 val. 
SMULKUS VERSLAS, DIDELIS POTENCIALAS – SIEKIANT 
SOCIALINĖS IR KONKURENCINGOS EUROPOS 

 
Vedėjas – Fabian Zuleeg, Europos politikos centro (EPC) vyriausiasis 
ekonomistas 

11.45 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

 
Trine  Radmann,  Norvegijos  įmonių  konfederacijos  direktorė, 
Europos  laisvosios  prekybos  asociacijos  (EFTA)  konsultacinio 
komiteto narė 

  Philippe Herzog, Confrontations Europe prezidentas ir įkūrėjas 

 
Ivan Voleš, EESRK narys, EESRK nuomonių dėl Bendrosios rinkos akto ir 
Pagrindiniai veiksmai siekiant Bendrosios rinkos akto II pranešėjas 

 
Ariane Rodert, EESRK narė, EESRK nuomonės dėl Socialinio verslumo 
pranešėja  

12.15 val.  Bendra diskusija 

 

12.50–13.00 val.  SEMINARO IŠVADOS 

 
Edgardo Maria  Iozia,  EESRK  Bendrosios  rinkos  observatorijos  (BRO) 
pirmininkas 

 

3 PRAKTINIS SEMINARAS – JUDUS JAUNIMAS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS 
 

Pirmininkė ir vedėja Leila Kurki, EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) 
pirmininkė  

 
 

Vieta: JDE 51 salė – vertimas žodžiu iš: DE, EN,ES,FR į: DE ,EN,ES, FR 

Nepaisant  strategijos  „Europa 2020“  tikslo  iki  2020 m.  pasiekti,  kad  20–64 m.  amžiaus  žmonių 
užimtumo lygis siektų 75 proc., darbo rinkos perspektyvos visoje Europoje yra niūrokos. Užimtumo 
lygis krizės laikotarpiu smuko, daugiau nei vienas žmogus iš dešimties yra bedarbis ir tam, kad būtų 
pasiektas  užimtumo  tikslas,  reikia  sukurti  dar  17 mln.  darbo  vietų.  Jaunimas  ypač  skaudžiai 
nukentėjo.  Egzistuoja  realus  pavojus,  kad  valstybių  narių  įgyvendinamos  griežto  taupymo 
priemonės  neigiamai  paveiks  ekonomikos  augimą,  o  tai  savo  ruožtu  galėtų  sumažinti  vidaus 
paklausą ir toliau mažinti stabilumą bei lėtinti darbo vietų kūrimą.  
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Europos Sąjungai gyvybiškai svarbu išsiveržti iš griežto taupymo–augimo aklavietės. Komisija 
„Užimtumo srities dokumentų rinkinyje“ pateikia nemažai priemonių, kaip atgaivinti ekonomiką 
kuriant darbo vietas, laikydamasi nuomonės, kad potencialo kurti darbo vietas ekologiškos 
ekonomikos, sveikatos ir naujų technologijų sektoriuose pakanka. „Susitarimas dėl ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo“, dėl kurio susitarė ES vadovai birželio mėn., yra priemonė padidinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Tačiau, ar Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos 
pasiūlytos priemonės realiai padės išbristi Europai iš su darbo vietomis susijusios krizės, o gal tai 
seno turinio tik naujos formos priemonės? Štai šis klausimas ir bus svarbiausias seminaro klausimas. 

10.30–10.40 val.  SEMINARO PRADŽIA 

 
Pirmininkė ir vedėja Leila Kurki, EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir 
pilietybės skyriaus (SOC) pirmininkė  

 

10.40–12.00 val. 
 

„EKONOMIKOS ATSIGAVIMAS KURIANT DARBO VIETAS“ – AR TAI 
PAKANKAMAI GERAS SPRENDIMAS EUROPAI? 

   

10.40 val.  Diskutuotini klausimai 

 
Gabriele  Bischoff,  EESRK  narė,  EESRK  nuomonės  „Ekonomikos 
atsigavimas kuriant darbo vietas“ pranešėja 

 
Vladimíra Drbalová, EESRK narė  , EESRK nuomonės „Naujų  įgūdžių  ir 
darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ pranešėja 

10.50 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

 
Francisco González de Lena, Ispanijos ekonomikos ir socialinių reikalų 
tarybos pirmininko kabineto vadovas 

 
Jean‐Louis De Brouwer, direktorius, „Europa 2020: užimtumo politika, 
Užimtumo GD, Europos Komisija 

  Renee Laiviera, Europos moterų lobistinės organizacijos narė 

11.40 val.  Bendra diskusija 

 

12.15–12.50 val. 
ĮTAIGŪS PASIŪLYMAI EKONOMIKOS AUGIMO IR DARBO VIETŲ 
KŪRIMO KLAUSIMAIS 

   

12.15 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

  Thérèse de Liedekerke, BUSINESSEUROPE valdančioji direktorė 

 
Luca  Visentini,  Europos  profesinių  sąjungų  konfederacijos  (ETUC) 
sekretorius 

 
Francesca  Ungaro,  Europos  amatų,  mažųjų  ir  vidutinių  įmonių 
asociacijos (UEAPME) atstovė spaudai, Jaunųjų verslininkų judėjimas 

 
Lloyd  Russell‐Moyle,  Europos  jaunimo  forumo  valdybos  narys, 
atsakingas už plėtrą, vaikų  teises, Europos  jaunimo  finansavimą,  tvarų 
vystymąsi ir sveikatos politiką 

12.35 val.  Bendra diskusija 
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12.55–13.00 val.  SEMINARO IŠVADOS 

  Krzysztof Pater, EESRK Darbo rinkos observatorijos (DRO) pirmininkas 

 

4 PRAKTINIS SEMINARAS – INOVACIJOS IR TVARUS AUGIMAS EUROPAI 
 

Hans‐Joachim Wilms, EESRK Tvaraus vystymosi observatorijos (SDO) pirmininkas  

 
Vieta: VM3 salė – vertimas žodžiu iš: CS,DE, EN,FR,IT į: DE, EN,FR,IT 

Kad  būtų  įveikta  dabartinė  ekonomikos  krizė  ir  ekonomika  dinamiškai  augtų  bei  būtų  kuriamos 
darbo  vietos,  reikalingos  tvirtos  europinės  įmonės. Aktyvi  pramonės  politika  turi padėti didinti 
Europos bendrovių konkurencingumą ir vidaus, ir pasaulinėse rinkose. Didėjančios energijos kainos 
ir mažėjančios  žaliavos  spaudžia  pramonės  įmones.  Ekonomikos  vystymasis  ir  socialinė  gerovė 
reikalauja  sklandžiai  veikiančių  ekosistemų.  Labai  svarbu  skatinti  ekologišką  ekonomiką,  kuri 
tausiai naudotų  išteklius ir taikytų mažo anglies dioksido kiekio technologijas, kad ekonomikos 
konkurencingumas nesumažėtų, o užimtumas didėtų. Jeigu norime, kad mūsų ekonomika atitiktų 
ateities poreikius, inovacijoms turi būti teikiama didžiausia svarba. 

 
Europos  Sąjunga  strategijoje  „Europa 2020“  šiuos  klausimus  sprendė  pateikdama  tris  svarbias 
pavyzdines iniciatyvas – dėl pramonės politikos, efektyvaus išteklių naudojimo ir Inovacijų sąjungos.  
4 praktiniame seminare bus diskutuojama, kaip pramonės politika, efektyviai naudojami gamtos 
ištekliai  ir  inovacijos gali kartu padėti kurti  tvarų augimą. Ar mums reikalinga nauja pramoninė 
revoliucija,  kad  užtikrintų  Europai  konkurencingą  ir  tvirtą  pramoninę  bazę?  Kokias  priemones 
reikėtų  apsvarstyti  tuo  metu,  kai  netrukus  bus  peržiūrima  Komisijos  pavyzdinė  iniciatyva  dėl 
pramonės politikos? Kokio augimo mums reikia siekiant tvarumo? Kaip ekologiška ekonomika gali 
padėti  įveikti  krizę? Kaip  Europos  susitarimas  dėl  ekonomikos  augimo  ir  darbo  vietų  kūrimo  gali 
paskatinti investuoti į ekologišką ekonomiką ir būtiną infrastruktūrą? Kaip galima sumažinti atotrūkį 
tarp mokslinių  tyrimų  ir  rinkų  į  inovacijų  procesą  įtraukiant  visus  suinteresuotus  subjektus?  Šis 
praktinis seminaras skirtas padėti rasti šių problemų sprendimus. 

 

10.30–10.40 val.  SEMINARO PRADŽIA 

10.30 val. 
Hans‐Joachim Wilms, EESRK Tvaraus vystymosi observatorijos (SDO) 
pirmininkas 

 

10.40–11.50 val. 
NAUJA PRAMONINĖ REVOLIUCIJA SIEKIANT TVIRTOS IR TAUSIAI 
IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS EKONOMIKOS  

   
10.40 val.  Diskutuotini klausimai 

  Emmanuelle  Butaud‐Stubbs,  EESRK  narė,  EESRK  nuomonės 
„Valstybės pagalbos modernizavimas“ pranešėja' 

  Richard  Adams,  EESRK  narys,  EESRK  nuomonės  „Konkurencingos 
mažo  anglies  dioksido  kiekio  technologijų  ekonomikos  sukūrimo  iki 
2050 m. planas“ pranešėjas  ir EESRK nuomonės  „Energetikos veiksmų 
planas iki 2050 m.“ bendrapranešėjis  

10.50 val.  Diskusijoje dalyvaus: 
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  Viola Groebner, Europos Komisijos  Įmonių  ir pramonės GD Pramonės 
politikos ir ekonominės analizės direktorato direktorė 

 
Annika  Ahtonen,  Europos  politikos  centro  (EPC)  politikos  analitikė, 
„Žalioji  revoliucija:  kaip  ekologinis  efektyvumas  gali  tapti  augimą 
skatinančiu veiksniu“ bendraautorė 

  Jeremy Wates, Europos aplinkos biuro generalinis sekretorius  

11.15 val.  Bendra diskusija 

   

11.50–12.55 val.  INOVACIJOS – TVARŲ AUGIMĄ SKATINANTIS VEIKSNYS  

11.50 val.  Diskutuotini klausimai 

  Gerd Wolf,  EESRK  narys,  EESRK  nuomonių  dėl  Inovacijų  sąjungos  ir 
Horizontas 2020 pranešėjas 

  Franco Chiriaco, EESRK narys, EESRK nuomonės dėl Europos inovacijų 
partnerystės „Žemės ūkio našumas ir tvarumas“ pranešėjas 

12.00 val.  Diskusijoje dalyvaus: 

  Guillaume Klossa, Europa Nova prezidentas  ir Prancūzijos vyriausybės 
misijos „Innovation & Production en Europe” pirmininkas 

.  Wiebe  Draijer,  Nyderlandų  ekonomikos  ir  socialinių  reikalų 
tarybos pirmininkas 

  Pekka Pesonen, Profesinių žemės  ūkio organizacijų komiteto– Žemės 
ūkio  kooperatyvų  generalinės  konfederacijos  (COPA‐COGECA) 
generalinis sekretorius   

12.25 val.  Bendra diskusija 

 

12.55–13.00 val.  SEMINARO IŠVADOS 

 
Josef  Zbořil,  EESRK  narys,  EESRK  nuomonės  dėl  „Europos  technologijų 
platformų ir pramonės permainų“ pranešėjas 

 
 

Pietų pertrauka 
13.00–14.30 val. 

DJE pastato atriumas, 6‐asis aukštas 
 
 

POPIETINIS POSĖDIS: KAS TOLIAU? 
14.30–17.50 val.  

 
Vieta: JDE 62 salė  

Vertimas žodžiu iš: DE, EL,EN,ES,FR,IT,PT,SV į: DE ,EN,ES, FR, IT 

 

  Vedėjas Alex Taylor, Euronews 

 

14.30–14.50 val.  4 PRAKTINIŲ SEMINARŲ IŠVADOS 
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Joost van Iersel, „Europa 2020“ iniciatyvinio komiteto pirmininkas, 
pagrindinis konferencijos pranešėjas 

14.50–15.20 val.  3 SKIRTINGI POŽIŪRIAI Į 1 STIPRESNĘ EUROPĄ  

   

  Diskutuotini klausimai 

14.50–15.00 val.  Luca Jahier, EESRK Įvairių interesų grupės pirmininkas (III grupė) 

15.00–15.10 val.  Georgios Dassis, Darbuotojų grupės pirmininkas (II grupė), EESRK 

15.10–15.20 val.  Henri Malosse, Darbdavių grupės pirmininkas (I grupė), EESRK 

15.20–17.50 val. 
BENDRA DISKUSIJA: TVIRTESNĖ EUROPA. TOLESNI VEIKSMAI? 
 

   

  Įžanga 

 
José Manuel Durão Barroso, Europos Komisijos pirmininkas (vaizdo 
įrašas) 

  Martin Schulz, Europos Parlamento pirmininkas (vaizdo įrašas) 

  5 minutės įtikinimui 

  Diskusijoje dalyvaus:  

 
László Andor,  už Užimtumą,  socialinius  reikalus  ir  įtrauktį  atsakingas 
Europos Komisijos narys 

  Sotiroula Charalambous, Kipro darbo ir socialinės apsaugos ministrė 

  Chantal Jouanno, Prancūzijos Senato narys ir buvęs ministras 

 
Antonio  Marzano,  Nacionalinės  ekonomikos  ir  darbo  tarybos 
pirmininkas (CNEL), Italija   

  Enzo Moavero Milanesi, Italijos Europos reikalų ministras 

 
Pedro  Mota  Soares,  Portugalijos  solidarumo  ir  socialinės  apsaugos 
ministras 

  Maros Šefčovič, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

 

Shahin  Vallee,  Europos  Vadovų  Tarybos  pirmininko  Herman  Van 
Rompuy kabineto narys 
Ramón Luis Valcárcel Siso, Regionų komiteto pirmininkas 
Michel  Barnier,  už  Vidaus  rinką  ir  paslaugas  atsakingas  Europos 
Komisijos narys 

Diskusijų dalyvių tarpusavio diskusija 
 

Diskusija su auditorija 

 

BAIGIAMASIS POSĖDIS 
17.50–18.00 val. 

 
Vieta: JDE 62 salė 

Vertimas žodžiu iš: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV  į: DE, EN, ES, FR, IT 

  Anna  Maria  Darmanin,  Europos  ekonomikos  ir  socialinių  reikalų 
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komiteto pirmininko pavaduotoja ir 
Staffan  Nilsson,  Europos  ekonomikos  ir  socialinių  reikalų  komiteto 
pirmininkas 

 

Spaudos konferencija 
18.00–18.30 val. 
Vieta: JDE 62 salė 

Vertimas žodžiu iš: DE, EL, EN, ES, FR, IT, PT, SV  į: DE, EN, ES, FR, IT 
 


