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Franc BOGOVIČ
Slovenia - Slovenska ljudska stranka
franc.bogovic@europarl.europa.eu
bogovic.eu
FrancBogovic.SLS
francbogovicslo_eu
@Franc_Bogovic
Odbori
• Odbor za regionalni razvoj-Član
• Odbor za industrijo, raziskave in energetiko-Namestnik
• Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja-Namestnik
Delegacije
• Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EUSrbija-Podpredsednik
• Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko-Namestnik
• Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU-Namestnik

Ljudmila NOVAK
Slovenia - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
Ljudmila.novak@europarl.europa.eu
ljudmilanovak.eu
ljudmila.novak
ljudmila.novak
@ljudmila.novak
Odbori
• Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Članica
• Preiskovalni odbor za preiskavo uporabe programa Pegasus in podobne
vohunske programske opreme za nadzor - Članica
• Odbor za promet in turizem - Namestnica
Delegacije
• Delegacija za odnose z Izraelom - Članica
• Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU - Namestnica
• Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje - Namestnica

Romana TOMC
Slovenia - Slovenska demokratska stranka
romana.tomc@europarl.europa.eu
romanatomc.si
Romana.tomc
romanatomc
@RomanaTomc
Odbori
• Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Podpredsednica
• Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov - Namestnica
• Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Namestnica
Delegacije
• Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter
delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem
parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP) Članica
• Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan,
EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s
Turkmenistanom in Mongolijo - Namestnica

Milan ZVER
Slovenia - Slovenska demokratska stranka
milan.zver@europarl.europa.eu
milanzver.eu
milan.zver
milan.zver
@MilanZver
Odbori
• Odbor za kulturo in izobraževanje - Član
• Odbor za zunanje zadeve - Namestnik
Delegacije
• Delegacija za odnose z državami južne Azije - Podpredsednik
• Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike - Namestnik
• Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini - Namestni
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