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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2021)310_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 24 февруари 2021 г., 9.00 – 12.00 ч., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч. 

25 февруари 2021 г., 13.45 – 15.45 ч.

БРЮКСЕЛ

чрез видеоконференция (зала „Пол-Анри Спак“ 1A2)

Заседанието беше открито в сряда, 24 февруари 2021 г., в 9.09 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

24 февруари 2021 г., сряда, 9.00 – 12.00 ч.

В 9.00 ч. 

1. Приемане на проекта на дневен ред1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

1. Съгласно насоките на комисията от 2016 г. точките от раздел Б в проекта на дневен ред няма да бъдат 
обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това преди края на заседанието всеки член на 
комисията по петиции може да поиска определена точка от раздел Б да остане отворена за разглеждане; в 
този случай тя ще бъде включена автоматично в дневния ред на координаторите за вземане на решение 
относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо заседание на координаторите. 
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2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
  26 януари 2021 г.

Протоколът беше одобрен.

3. Съобщения на председателя

Председателят се сбогува с двамата членове, напускащи секретариата на комисията по 
петиции (PETI), и им пожела късмет..

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или на други получени документи

Големи хищници

Петиция № 1188/2019, внесена от Чаба Борболи, с румънско гражданство, 
подкрепена от 4 подписа, относно управлението на кафявите мечки в Румъния
(в присъствието на вносителите на петициите чрез видеоконференция)

Петиция № 1214/2019, внесена от F.I., с румънско гражданство, относно защитата 
на кафявата мечка в Румъния

4.

Петиция № 0685/2020, внесена от Габриела Флетан, с румънско гражданство, 
относно управлението на популацията на диви животни в долината на река Жиу, 
Румъния

Оратори: Чаба Борболи (вносител на петиция № 1188/2019), Лехел Хаднаги 
(представител на местните органи, отговарящ за дивеча, петиция № 1188/2019), 
Андреас Бартал (ЕК, ГД „Околна среда“), Лорант Винце, Алекс Аджус Салиба, Влад 
Георге, Татяна Жданока, Адам Коша.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се призове Европейската 
комисия да проучи възможността за увеличаване на финансирането на специфични 
мерки за защита на хората и добитъка в определени региони, както и да наблюдава 
изпълнението на стратегията за големите хищници от страна на румънските власти. 

Петиция № 1055/2019, внесена от Йоханес Шмукеншлегер, с австрийско 
гражданство, от името на Селскостопанска камара на федерална провинция Долна 
Австрия, подписана от 58 473 други лица, относно преразглеждането на член 16 от 
Директива 92/43 относно популациите на вълците
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

5.
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Петиция № 0827/2020, внесена от Едуард Кьок, с австрийско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно регулирането на популацията на вълците в 
Европейския съюз
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Петиция № 0074/2020, внесена от Йозеф Хехенбергер, с австрийско гражданство, 
от името на Селскостопанската камара на Тирол, относно защитения статут на 
вълка
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Йоханес Шмукеншлегер (вносител на петиция № 1055/2019), Едуард Кьок 
(вносител на петиция № 0827/2020), Йозеф Хехенбергер (вносител на петиция 
№ 0074/2020), Франк Васен (ЕК, ГД „Околна среда“).

Решение: Петициите да останат отворени за разглеждане; да се призове 
Европейската комисия да проведе наблюдение и да предложи решения за намиране 
на баланс между защитата на животните и животновъдите в Алпите.

6. Петиция № 0152/2017, внесена от Марко Джованели, с италианско гражданство, от 
името на „Save our Wolves International“, подкрепена от 170 000 подписа, относно 
закрилата на италианския вълк
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Стефания Фалкон (представител на вносителя на петицията), Марко 
Киприани (ЕК, ГД „Околна среда“).

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изпрати напомняне до 
новия италиански министър на околната среда.

7. Петиция № 0057/2017, внесена от Сари Кантинкоски, с финландско гражданство, 
от името на Съюза за опазване на природата – район Тапиола (Tapiola Nature 
Conservation Union), за ускоряване хода на жалбата, изпратена до Комисията във 
връзка със защитата на вълците (Canis Lupus) във Финландия

Оратори: Стефанос Ампацис (ЕК, ГД „Околна среда“).

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се отправи искане до 
Европейската комисия да уведоми комисията по петиции относно изпълнението и 
последващите действия във връзка с решението на Съда на ЕС по това дело във 
Финландия . 

Съвместно разискване по точки 5, 6 и 7

Оратори: Улрике Мюлер, Александер Бернхубер, Алекс Аджус Салиба, Томас 
Вайтц, Косма Злотовски, Елеонора Еви.
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Заседанието беше прекъснато в 10.45 ч.

* * *

в 10.30 ч. (при закрити врати)

8. Заседание на координаторите  

Заседанието беше възобновено в 13.50 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

* * *

сряда, 24 февруари 2021 г., 13.45 – 15.45 ч.

В 13.45 ч.

9. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

1. Приемане на дневния ред
Дневният ред беше приет с обсъждане на точка 9 (по молба на групата Verts/ALE) 
в началото на заседанието.

2. Съобщения на председателя
Няма.

3. Оценка на работата на комисията PETI през 2020 г. и възможности за 
подобряване през следващата година (по искане на групата Verts/ALE)
Координаторите обсъдиха работата на комисията и се съгласиха да се опитат да се 
ангажират с по-открита комуникация помежду си и с председателя, въпреки 
трудностите около пандемията. 

4. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции 
(PETI) на 22 – 23 март 2021 г. 
Координаторите одобриха предложения проект на програма.

5. Предложения за бъдещи заседания
Координаторите се съгласиха петиция № 0627/2020 да се включи в дневния ред за 
март (по искане на групите Renew и РРЕ).
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Координаторите се съгласиха да се приложи процедурата по спешност за петиция 
№ 1420/2020 и тя да се включи в дневния ред за март (по искане от две групи: PPЕ 
и Renew).

Координаторите се съгласиха да се приложи процедурата по спешност за петиция 
№ 103/2021 (по искане на групата РРЕ) и тя да се включи в дневния ред за месец 
март.

Координаторите се съгласиха да се приложи процедурата по спешност към петиции 
№1424/2020 и 0076/2021 (по искане на групата Renew) и те да се включат в дневния 
ред за месец март.

Координаторите се съгласиха да се включат петиции № 0973/2020 и 0231/2019 в 
дневния ред за месец април (по искане на групата Renew).

Координаторите се съгласиха да се приложи процедурата по спешност за петиции 
№ 95/2021 и 62/2021 и те да се включат в дневния ред за месец март (искане на 
групата Verts/ALE).

Координаторите се съгласиха да се включи дебат относно европейската гражданска 
инициатива „People4Soil“ в дневния ред за месец април (искане на групата 
Verts/ALE).

6. Кратко предложение за резолюция относно „Подходът на Европейската 
комисия за повишаване на участието на гражданите в законодателния процес 
на ЕС чрез инструмента Европейска гражданска инициатива (ЕГИ)“ (по 
искане на групата Verts/ALE)
Групата Verts/ALE оттегли искането за кратко предложение за резолюция; беше 
постигнато съгласие да бъде поканена Вера Йоурова, член на Комисията, 
отговарящ за ЕГИ, на заседание на PETI за размяна на мнения относно 
последващите действия на Комисията във връзка с успешни европейски 
граждански инициативи. 

Освен това беше решено този въпрос да бъде разгледан в доклад по собствена 
инициатива на PETI относно „Провеждане на диалог с гражданите“. 

7. Работна програма на Европейската сметна палата за 2022 г. и евентуално 
представяне на доклади на ЕСП на бъдещи заседания на комисията по 
петиции
Координаторите се договориха да представят на ЕСП направените предложения за 
Работната програма на ЕСП за 2022 г.
Координаторите се договориха да се изберат най-много два доклада/одитни 
проверки на ЕСП, които да бъдат представени на бъдещи заседания на комисията 
по петиции чрез писмена процедура.
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8. Искания за конкретни действия
Координаторите се договориха да изпратят писмо до Комисията във връзка с 
петиция № 1236/2019 (минния добив в Туров, Полша) с искане за разяснения 
относно действията, които ще предприеме ЕК, след като е стигнала до 
заключението, че в случая има нарушения на правото на ЕС.

Координаторите се договориха да се групират петиции № 1397/2020, 1399/2020, 
1401/2020, 1438/2020, 1469/2020, 1501/2020, 0046/2021 и да се приложи 
процедурата по спешност. Решение дали да те бъдат включени или не в дневния 
ред на комисията ще бъде взето на по-късен етап. 

Координаторите не постигнаха съгласие да се отвори отново за разглеждане 
петиция № 38/2020. 

9. Искания относно точките от списък Б 
Координаторите решиха да разгледат тази точка чрез писмена процедура.

10. Оценка на процедурата и резултата от европейската гражданска инициатива 
„Minority Safe Pack“ (Пакет за запазване на малцинствата)
Оценката ще бъде част от по-общ дебат с члена на Комисията относно всички 
европейски граждански инициативи (точка 6).

11. Въпроси за сведение
Координаторите приеха за сведение, че изслушването относно ЕГИ „Да сложим 
край на отглеждането на животни в клетки“ (End the Cage Age) ще се проведе на 15 
април, четвъртък, 9.00 – 12.00 ч. 

Те също се запознаха с оттеглените петиции и получените писма.

12. Разни въпроси 
Няма.

Околна среда – права на човека

10. Петиция № 0745/2019, внесена от M.R., с германско гражданство, от името на 
340 организации, относно споразумението за свободна търговия ЕС – Меркосур, и 
по-специално случая с Бразилия
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
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Оратори: Гуадалупе Родригес (представител на вносителя на петицията), Паоло 
Гарцоти (EK, ГД „Търговия“), Петер Яр, Алекс Аджус Салиба, Вероник Лоренцо 
(ЕСВД), Джорди Каняс, Ана Кавацини, Сира Рего, Томас Вайтц, Елеонора Еви.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изчака бъдеща 
информация от Европейската комисия, да се изпрати до комисията по международна 
търговия (INTA) и до делегацията за връзки с МЕРКОСУР.

Околна среда – обезлесяване

11. Петиция № 0792/2019, внесена от Кобен Шпренгерс, с белгийско гражданство, 
относно необходимостта ЕС да забрани вноса на месо и соя от Бразилия
както и
Петиция № 0814/2019, внесена от Ф. К., с италианско гражданство, относно 
прекратяване на търговските отношения с държавите от Южна Америка, отговорни 
за обезлесяването в Амазония

Оратори: Паоло Гарцоти (EK, ГД „Търговия“), Вероник Лоренцо (ЕСВД), Радан 
Кънев, Масимилиано Смерильо, Джорди Каняс, Елеонора Еви, Роза Д'Амато.

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане.

Наследство

12. Петиция № 1118/2020, внесена от Марко Нерви, с италианско гражданство, от 
името на проекта за управление на научните изследвания и знанията „Пиер Луиджи 
Нерви“, подкрепена от два подписа, относно предполагаемо нарушение на правото 
на Съюза от член 55а от италианския Наредба-закон № 76 от 16 юли 2020 г.
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Марко Нерви (вносител на петицията), Катрин Манян (ЕК, ГД 
„Образование, младеж, спорт и култура“), Емил Радев, Масимилиано Смерильо.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изпрати за сведение 
на комисията по култура и образование (CULT).

Заседанието беше прекъснато в 15.42 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.48 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

сряда, 24 февруари 2021 г., 16.45 – 18.45 ч.
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В 16.45 ч.

Вътрешен пазар 

13. Петиция № 0940/2020, внесена от D.A., с полско гражданство, от името на Aterima 
Group, относно предполагаеми пречки пред трансграничната търговия от страна на 
полско правно дружество 
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Войчех Жепка (вносител на петицията), Хенинг Еренщайн (EК, ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“), Стелиос 
Кимбуропулос, Татяна Жданока, Алекс Аджус Салиба, Елжбета Рафалска, Адам 
Коша, Ярослав Дуда, Ришард Чарнецки, Радан Кънев, Косма Злотовски

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се отправи запитване до 
френските органи за обяснение кои закони на ЕС не са спазени от дружеството 
ATERIMA; да се предаде за становище на комисията по заетост и социални въпроси.

Околна среда 

14. Петиция № 1008/2020, внесена от D.N., с полско гражданство, относно повредата 
в „Чайка“ и замърсяването на река Висла край Влоцлавек

Оратори: Алфонсо Алколеа Мартинес (ЕК, ГД „Околна среда“), Радан Кънев, 
Татяна Жданока, Косма Злотовски, Ярослав Дуда, Ришард Чарнецки

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от 
Европейската комисия да събере цялата налична информация и да я изпрати на 
комисията по петиции за писмен отговор.

Благосъстояние на животните 

Петиция № 0314/2020, внесена от S.H., с германско гражданство, относно превоза 
на живи животни

Петиция № 0550/2019, внесена от S. H., с германско гражданство, относно 
транспортирането на живи животни в рамките на ЕС и в трети държави

15.

Петиция № 1231/2017, внесена от G. G., с италианско гражданство, от името на 
Фондацията за хуманно отношение към животните, подкрепена от 4 подписа, 
относно износа на живи животни от ЕС за трети държави
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
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Петиция № 0870/2019, внесена от А. Д., с литовско гражданство, относно 
транспортирането на живи животни при условия, които са в разрез с предвидените 
в законодателството на ЕС стандарти за хуманно отношение към животните

Оратори: Мануела Джакомини (вносител на петиция № 1231/2017), Андреа 
Гавинели (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Петер Яр, Мария 
Нойхл, Косма Злотовски, Томас Вайтц, Елеонора Еви.

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане и да се изчака докладът на 
анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT); да 
се поиска актуална писмена информация от Европейската комисия, по-специално 
относно разследването по официалните жалби, подадени от вносителите на 
петицията.

Заседанието беше закрито в 18.15 ч.

* * *
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Заседанието беше открито на 25 февруари 2021 г., четвъртък, в 13.53 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

четвъртък, 25 февруари 2021 г., 13.45 – 15.45 ч.

В 13.45 ч.

16. Представяне на изследване относно „Въздействието върху околната среда от 
използването на пластмаси и микропластмаси, отпадъците и замърсяването: 
мерки на ЕС и национални мерки“ 
възложено от Тематичен отдел В за комисията по петиции
Изготвено от Жуан Пинто да Коста, Департамент по химия и Център за 
екологически и морски изследвания (CESAM), Университет на Авейро, 
Португалия

Оратори: Жуан Пинто да Коста (експерт), Вернер Босманс (ЕК, ГД „Околна 
среда“), Алексис Георгулис

от 14.15 до 15.45 ч.

17. Публично изслушване относно 
„Управление на пластмасите и отпадъците в кръговата икономика“
организирано от комисията по петиции (PETI) и комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) 

Първата сесия започна в 14.25 ч. под председателството на Дулорс Монсерат

Оратори: Дулорс Монсерат, Нилс Турвалдс (от името на председателя на комисия 
ENVI), Петер Курт (председател на FEAD, главен изпълнителен директор на 
Федерация BDE на германската индустрия за управление на отпадъците, водите и 
суровините), Енцо Фавоино (председател на научния комитет на Zero Waste Europe), 
Кристиан Долешал, Алекс Аджус Салиба, Гюнтер Зидл, Влад Георге, Фредерик 
Рийс, Жоел Мeлен, Елеонора Еви, Сара Матийо, Александър Вондра, Мик Уолас.

Втората сесия започна в 15.13 ч. под председателството на Нилс Турвалдс (от 
името на председателя на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (ENVI)

Оратори: Нилс Турвалдс, Делфин Леви Алварес (координатор на „Rethink Plastic 
alliance“ и европейски координатор на „Break Free From Plastic“), Антонис Кокосис 
(CEng, FIChemE, FRSA, FIET, гост-професор в Импириал Колидж Лондон; 
Национален технически университет на Атина, Факултет по инженерна химия, 
Гърция), Станислав Полчак, Стелиос Кимпоропулос, Марек Павел Балт, Ян 
Хуйтема, Сара Матийо, Маргрете Аукен, Пиетро Фиоки, Мик Уолас, Дулорс 
Монсерат.
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* * *

18. Разни въпроси

19. Дата и място на следващото заседание
  22.03.2021 13.45 – 16.15 ч. и 16.45 – 18.45 ч., Брюксел
  23.03.2021 13.45 – 16:15 ч. и 16.45 – 18.45, Брюксел

Заседанието беше закрито в 16.02 ч.

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено въз основа на 
писмения отговор на Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0210/2007, 0211/2007, 
1407/2013, 1721/2013, 2577/2013, 0717/2014, 0233/2018, 1124/2015, 1339/2015, 0921/2016, 
1203/2017, 0751/2018, 0145/2019, 0537/2019, 0585/2019, 0926/2019, 1088/2019, 0089/2020, 
0173/2020, 0224/2020, 0537/2020.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 2679/2014, 0004/2018, 
0722/2020.

o O o
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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 (*)

Dolors Montserrat, Tatjana Ždanoka (1 VP), Yana Toom (2VP), Ryszard Czarnecki (3 VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (4 
VP)

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

Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Kosma Złotowski, Ulrike Müller, Alexander Bernhuber, Thomas Waitz, Eleonora Evi, Peter Jahr, Sira 
Rego, Radan Kanev, Massimiliano Smeriglio, Emil Radev, Mario Furore, Stelios Kympouropoulos, Margrete Auken, Alfred Sant, 
Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, Frédérique Ries, 

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

Ádám Kósa, Vlad Gheorghe, Jordi Cañas, Rosa D'Amato, Jarosław Duda, Maite Pagazaurtundúa

209 (7)

216 (3)

Anna Cavazzini, Elżbieta Rafalska, Maria Noichl, Nils Torvalds, Christian Doleschal, Günther Sidl, Joëlle Mélin, Sara Matthieu, 
Alexandr Vondra, Mick Wallace, 

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:
(1) 24.2.2021
(2) 25.2.2021
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/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

Csaba Borboly, Lehel Hadnagy, Johannes Schmuckenschlager, Eduard Köck, Josef Hechenberger, Stefania Falcon, Guadalupe 
Rodríguez, Marco Nervi, Wojciech Rzepka, Manuela Giacomini, Peter Kurth (President of FEAD, CEO of BDE Federation of the 
German Waste, Water and Raw Materials Management Industry), Enzo Favoino (Chair of the Scientific Committee of Zero Waste 
Europe), Delphine Lévi Alvarès (Coordinator of the Rethink Plastic alliance and European Coordinator of Break Free From Plastic), 
Antonis Kokossis (CEng, FIChemE, FRSA, FIET), 

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 (*)

Andras Bartal (EC-ENV), Frank Vassen (EC-ENV), Marco Cipriani (EC-ENV), Stephanos Ampatzis (EC-ENV), Paolo Garzotti (EC-
TRADE), Véronique Lorenzo (EC-EEAS), Catherine Magnant (EC-EAC), Henning Ehrenstein (EC-GROW), Alfonso Alcolea Martínez 
(EC-ENV), Andrea Gavinelli (EC-SANTE), Gabriele Kremer (EC-SG)

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

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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