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Terem: PHS  P 4B001 

 

15.00-től 16.15-ig (zárt ülés) 
 

1.  Koordinátorok ülése   

* * * 
 

16.15-kor 
 

2. A napirendtervezet elfogadása (1) OJ– PE 628.486 

 FdR 1164449 

 

3.  A következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása: 

   nincs 

 

 

_________________________ 
(1) A bizottság 2016-os iránymutatásaival összhangban a napirendtervezet B. részében szereplő témák 

megvitatására nem kerül sor ezen az ülésen. Ugyanakkor a PETI bizottság bármelyik tagja kérheti az ülés vége 

előtt, hogy a B. részben szereplő valamely napirendi pontot ne zárják le; ekkor az automatikusan bekerül a 

koordinátorok által tárgyalandó napirendi pontok közé, hogy a koordinátorok határozzanak a rá vonatkozó 



 

PE628.486v01-00 2/11 OJ\1164449HU.docx 

HU 

további intézkedésekről valamelyik következő ülésükön. 

 

4. Az elnök közleményei 

 

5. Egyéb kérdések 

 

 

6.  Az Európai Számvevőszék jelentése az uniós jog 

végrehajtásáról: 

– a Számvevőszék előadója ismerteti a Számvevőszék „Az uniós 

jog gyakorlati megvalósítása” című állapotfelmérését 

 

 

 
 

Az Európai Bizottság jelenlétében 
 

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb beérkezett dokumentumok 

alapján a bizottságban megtárgyalandó petíciók 
 

Környezetvédelem 

 

7.  Fabio Tosi olasz állampolgár által benyújtott 0228/2017. számú 

petíció a természetes élőhelyek és a vadon élő növények és 

állatok védelméről Liguria régióban 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM–PE 615,535/REV 

   FdR 1157978 

 

8.   Vicente Portes Alemany spanyol állampolgár által benyújtott 

0754/2017. számú petíció kezeletlen szennyvíznek a Lamarjal 

Pego-Oliva természetvédelmi parkba való kibocsátásáról 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM– PE 622,330 

   FdR 1156828 

 

 

Vélemény 

 

9.  Vélemény a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

(2018/2111(INI)) 

Előadó: MARIAS  (ECR) 

(a módosítások benyújtásának határideje:  2018.október12. / 

szavazás: 2018. november 21.) 

– véleménytervezet vizsgálata 

    PA– PE 623.689 

    FdR 1155666 

 

 

* * * 

 

 

2018. október 9., kedd 
 

9.00-kor 
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10.  Az elnök közleményei a koordinátorok határozataival 

kapcsolatban 

  

 

*** Szavazás *** (elektronikus szavazás) 
 

11.  ! TÖRÖLVE!   2016. december 8-ra halasztják el. 

(Vélemény az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió 

intézményi keretében történő végrehajtásáról 

(2017/2089(INI)) 

Előadó: TERRICABRAS  (GREENS/ALE) 

(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. szeptember 7.) 

– véleménytervezet elfogadása 

 

    PA– PE 606.045 

    FdR 1127559 

 

    AM– PE 623.739 

    FdR 1163902 

 

12.  Vélemény az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás 

közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendeletre vonatkozó 

végrehajtási jelentésről 

(2018/2110(INI)) 

Előadó: VALLINA  (GUE/NGL) 

(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. szeptember 6.) 

– véleménytervezet elfogadása 

    PA– PE 625.385 

    FdR 1158534 

 

    AM– PE 627.933 

    FdR 1163474 

 

13.  Tényfeltáró látogatás Lausitzba (Németország) (2018. február 14–

16.) 

(az ajánlásokhoz fűzött módosítások benyújtásának határideje:   

2018. szeptember 26., 15.00) 

a tényfeltáró látogatásról készült jelentéstervezet elfogadása 

   CR– PE 623.591 

   FdR 1162613 

   AM– PE  

   FdR 1163963 

 

14.  Határozat a Jugendtamtról 

(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. október 1., 

15.00) 

– állásfoglalás-tervezet elfogadása 

    RE– PE 627.818 

    FdR 1162919 

    AM– PE 628.512 

    FdR 1164587 

*** Szavazás vége *** 

 

 

Vélemény 

 

15.  Vélemény az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó 

szabályokról és általános feltételekről szóló 1994. március 9-i 

94/262/ESZAK, EK, Euratom parlamenti határozat módosítására 

irányuló javaslatról 

(2018/2080 (INL)) (az AFCO bizottság számára) 

Előadó: AUKEN  (GREENS/ALE) 

(a módosítások benyújtásának határideje:  2018. október 11., 

15.00 / szavazás: 2018. november 21.) 

– véleménytervezet vizsgálata 

    PA– PE 623.941 

    FdR 1157535 

 

 

 

 

Környezetvédelem – Levegőminőség 
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16.  A „Levegőminőség és városi közlekedés az EU-ban: bevált 

gyakorlatok és lehetséges megoldások” című, a „C” Tematikus 

Főosztály megbízásából a Petíciós Bizottság számára készült 

tanulmányt ismerteti 

Christian NAGL, Umweltbundesamt (Ausztria) 

                 Tanulmány 

 

 

17.  Najden Csakarov bolgár állampolgár által benyújtott 1337/2008. 

számú, 12 aláírást tartalmazó petíció a Marica Iztok erőműről és a 

bolgár Sztara Zagora város környékén tapasztalható 

szennyezésről 

továbbá 

I.P. bolgár állampolgár által benyújtott 1865/2009. számú petíció 

a Közép-Bulgáriában található Sztara Zagora városában 

tapasztalható légszennyezésről 

továbbá 

Cveta Hrisztova bolgár állampolgár által a „Friss levegő Sztara 

Zagorán” polgári kezdeményezés nevében benyújtott 0257/2011. 

számú, kb. 30 000 aláírást tartalmazó petíció a közép-bulgáriai 

Sztara Zagora városban tapasztalható légszennyezésről 

   CM– 

   PE 426,986/REV.VI 

   FdR 1160340 

 

18.  R. P lengyel állampolgár által benyújtott 1100/2017. számú 

petíció a lengyelországi levegőminőség javításáról 

   CM– PE 625,276 

   FdR 1158042 

 

19.  Wolfdietrich Burde német állampolgár által benyújtott 

1083/2013. számú petíció a németországi Freiburg im 

Breisgauban elkövetett környezetvédelmi jogsértések nem 

kielégítő bizottsági vizsgálatáról 

továbbá 

Michael Uhlig német állampolgár által benyújtott 1363/2015. 

számú petíció a természetvédelmi területek Hamburg városa általi 

beépítéséről 

   CM-PE  

   565,069/REV.III  

   FdR 1141273 

 

   CM– 

   PE 587,767/REV.III 

   FdR 1160354 

 

20.  Erick Labrousse francia állampolgár által a „Groupement pour le 

Respect des Fuseaux en Europe” nevében benyújtott 0193/2012. 

számú petíció a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább 

levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott 

küszöbértékekről, és ehhez kapcsolódóan a közegészség és a 

környezet elégtelen védelméről 

   CM– 

   PE 496,612/REV.VI 

   FdR 1160526 

 

 

21.  Leona Maes belga állampolgár által benyújtott 1279/2011. számú 

petíció az antwerpeni légszennyezettségről 

 

   CM– 

   PE 492,742/REV.V 

   FdR 1142537 

 

22.  Anna Gerometta olasz állampolgár által a Genitori antismog 

nevében benyújtott 1253/2013. számú petíció a levegőminőségről 

szóló 2008/50/EK irányelvről 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM– 

   PE 544,227/REV.II 

   FdR 1157931 
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továbbá 

Raffaele Bellezza olasz állampolgár által a „Szülők a szmog 

ellen” (Genitori AntiSmog) szervezet nevében benyújtott, 1504 

aláírást tartalmazó 1353/2013. számú petíció a lombardiai 

(Olaszország) levegőszennyezésről 

továbbá  

Adriana Palleni olasz állampolgár által a „Comitati Cittadini 

Indipendenti” (független polgárok bizottságai) nevében benyújtott 

0204/2012. számú petíció az olaszországi Pó-síkság 

légszennyezettségéről 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

 

 

 

 

 

   CM– PE 541,544 

   FdR 1039579 

 

23.  Samuel Martin Sosa spanyol állampolgár által az Ecologistas en 

Acción nevében benyújtott 0697/2017. számú petíció az 

ózonszennyezésre vonatkozó terv hiányáról Spanyolországban 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM– PE 622,030 

   FdR 1152776 

 

* * * 

 

 

14.30-kor 
 

24.  Együttes ülés 

a német Bundestag Petíciós Bizottságával 

– eszmecsere a képviselőkkel 

 

 

 

 

25.  Walter Berchter német állampolgár által benyújtott 1735/2013. 

számú petíció két németországi folyó szennyezéséről 

továbbá 

L.B. német állampolgár által benyújtott 0533/2014. számú petíció 

a hamuzsírágazatra vonatkozó irányelvek szigorításáról 

továbbá 

Otto Löwer német állampolgár által a Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland e.V. nevében benyújtott 0721/2015. 

számú, 3212 aláírást tartalmazó petíció Hessen állam sós vizeinek 

elvezetéséről 

továbbá 

G.R. német állampolgár által az Oberweser – Bramwald e. V.. 

egyesület nevében benyújtott 0588/2016. számú petíció az ipari 

sóoldatoknak a németországi Oberweser folyóba történő 

kibocsátásáról és az ebből eredő környezeti terhelésről 

továbbá 

Peter Silbernagel német állampolgár által benyújtott 1287/2014. 

számú petíció a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 

elmulasztásáról Németországban 

   CM– 

   PE 544,236/REV.V 

   FdR 1135283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM– PE 567,550 

   FdR 1071972 
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26.  G. K. német állampolgár által benyújtott 1025/2016. számú 

petíció a talajvíz nitrátszintjéről 

továbbá 

Manfred Häßner német állampolgár által benyújtott 0793/2017. 

számú petíció egyes vízi utak túlzott nitrátszennyezéséről a 

trágyafeldolgozáshoz kapcsolódóan bizonyos német településeken 

továbbá 

T. H. német állampolgár által benyújtott 0819/2017. számú 

petíció az ivóvízforrások Németország egész területén 

tapasztalható nitrátszennyezettségéről 

   CM– PE 604,589/REV 

   FdR 1160723 

 

   CM– PE 622,039/REV 

   FdR 1160731 

 

27.  Francesco Dati német állampolgár által benyújtott 1117/2015. 

számú petíció a 1143/2014/EU rendeletnek a német mosómedve-

állományra gyakorolt hatásáról 

   CM– PE 585,679/REV 

   FdR 1157958 

 

 

28.  Annarita Amoroso olasz állampolgár által benyújtott 0043/2014. 

számú petíció a németországi autópályadíjakról 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

továbbá 

Karl Herr német állampolgár 1453/2016. számú petíciója a 

németországi útdíjakról és a „külföldön tartózkodó németek” 

ellenszolgáltatásairól 

   CM– 

   PE 557,092/REV.IV 

   FdR 1142538 

 

   CM– PE 609,444 

   FdR 1132221 

 

 

29.  Stefan Wachtler német állampolgár által benyújtott 0879/2014. 

számú petíció az élelmiszerek transzzsírsav-tartalmára vonatkozó 

szabályozás németországi bevezetéséről 

 

   CM– PE 557,407/REV 

   FdR 1091380 

 

 

Alapjogok 

 

30.  Monika Łagodzińska lengyel állampolgár által a „PERITIA Egész 

Életen Át Tartó Tanulás Alapítvány” nevében benyújtott, 2 

aláírást tartalmazó 0825/2017. számú petíció a kormányzati 

akciók miatt veszélyeztetett lengyelországi nem kormányzati 

szervezetekről 

(a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM– PE 619,080 

   FdR 1147303 

 

 

A képesítések elismerése 

 

31.  Viorel Hușanu román állampolgár által a Sanitas Szakszervezet 

nevében benyújtott, 7521 aláírást tartalmazó 0963/2017. számú 

petíció az ápolónői képesítések egységes elismeréséről 

Romániában 

(lehetőség szerint a petíció benyújtójának jelenlétében) 

   CM– PE 625,255 

   FdR 1158002 
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16.30-tól 18.30-ig 
 

32.  MEGHALLGATÁS: 
„A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 

JOGAINAK VÉDELME 

amint az a petíciókban szerepel” 
(lásd a külön programot) 

 

    Program 

    Tanulmány 

 

* * * 

 

 

 

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok 

figyelembevételével lezárásra javasolt petíciók 

 

33.  Anthony Dodd brit állampolgár által az Esteponában lakó, külföldön 

dolgozó alkalmazottak független szövetsége nevében benyújtott 

2453/2014. számú petíció az esteponai (Spanyolország) városfejlesztési 

projekt által okozott vízszennyezésről 

CM-PE 

580,645/REV.II 

FdR 1160714 

 

34.  Oliver Steiner német állampolgár által benyújtott 0663/2015. számú 

petíció egy, a mikroműanyagokat kiszűrő víztisztító rendszer 

bevezetésének eljárásáról minden európai szennyvíztisztító telepen 

továbbá 

CM-PE 

582,393/REV 

FdR 1160351 

 E. D. német állampolgár által benyújtott 0783/2015. számú petíció a 

mikroműanyagot tartalmazó kozmetikai termékek betiltásáról 

továbbá 

 

 Oliver Steiner német állampolgár által benyújtott 0793/2015. számú 

petíció a mikroműanyagok kozmetikumokban, piperecikkekben és 

ruházati termékekben való használatának betiltásáról 

 

 

35.  S. C. olasz állampolgár által benyújtott 1013/2015. számú petíció az 

információk megszerzésére szolgáló formanyomtatványként 

megjelenített megtévesztő reklámról és egyoldalú szerződésekről 

továbbá 

CM-PE 626,723 

FdR 1160353 

 G. C. olasz állampolgár által benyújtott 1209/2017. számú petíció az 

információk megszerzésére szolgáló formanyomtatványként feltüntetett 

egyoldalú szerződésekről 

továbbá 

 

 R. L. román állampolgár által benyújtott 0117/2018. számú petíció az 

információk megszerzésére szolgáló formanyomtatványként feltüntetett 

egyoldalú szerződésekről 

 

 

36.  A. F. máltai állampolgár által benyújtott 0042/2016. számú petíció a 

máltai olajtermékek importjára, tárolására és nagykereskedelmére 

vonatkozó verseny hiányáról 

CM-PE 

587,780/REV 

FdR 1160356 
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37.  H. M. német állampolgár 0635/2016. számú petíciója a környezeti 

információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK 

irányelvnek való állítólagos meg nem felelés és a 90/313/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezésének németországi esetei ügyében 

CM-PE 

604,570/REV 

FdR 1160358 

 

38.  Mita Drius olasz állampolgár által benyújtott 0121/2017. számú petíció 

az Isonzó-Soca folyórendszer fenntartható, határokon átnyúló kezeléséről 

CM-PE 

610,634/REV 

FdR 1160364 

 

39.  Fabiano Filippin olasz állampolgár által benyújtott 0149/2017. számú 

petíció egy lakott területeket is magában foglaló mezőgazdasági régió 

környezeti szennyezéséről (Friuli, Olaszország) 

CM-PE 

615,531/REV 

FdR 1160365 

 

40.  Bernhard Nieuwenhuis holland állampolgár által benyújtott 0210/2017. 

számú petíció a jövedelemalapú bérletidíj-emelésekről Hollandiában 

CM-PE 

615,533/REV 

FdR 1160367 

 

41.  H. A. német állampolgár által a Steinbruchfreunde e.V. nevében 

benyújtott 0245/2017. számú petíció a Steinbruch Dettelbach kőbánya 

feltöltéséről és a védett ökoszisztéma számára állítólagosan ebből 

keletkező károkról 

CM-PE 

615,334/REV 

FdR 1160368 

 

42.  Ryszard Florek lengyel állampolgár által benyújtott 0300/2017. számú 

petíció arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtója nem ért egyet azzal, 

ahogyan a Bizottság az Unió versenypolitikájával kapcsolatos ügyét 

kezeli 

CM-PE 

610,818/REV.II 

FdR 1160369 

 

43.  Joos Achim német állampolgár által benyújtott 0565/2017. számú petíció 

a készpénzfizetések és pénzfelvételek felső korlátjának elvetéséről 

CM-PE 

617,965/REV 

FdR 1160372 

 

44.  Wolfgang Gerber német állampolgár által benyújtott 0955/2017. számú 

petíció egyes gépkocsiknak a „Crit’Air” matricarendszer bevezetése 

miatt Párizsba és más francia városokba való belépésének tilalmáról 

CM-PE 626,727 

FdR 1160377 

 

45.  J F. francia állampolgár által benyújtott 1014/2017. számú petíció a Pari 

Mutuel Urbain (PMU) nemzetközi gazdasági tevékenységeiről 

CM-PE 626,728 

FdR 1160378 

 

46.  C B. német állampolgár által benyújtott 1033/2017. számú petíció a 

párhuzamos és a kriptovaluták szabályozásáról 

CM-PE 626,729 

FdR 1160379 

 

47.  N. D. S. görög állampolgár által benyújtott 1085/2017. számú petíció egy 

görögországi külszíni lignitbányánál bekövetkezett nagyméretű 

földcsuszamlás hatásáról 

CM-PE 626,731 

FdR 1160381 

 

48.  E. D. német állampolgár által benyújtott 1101/2017. számú petíció a 

nagyfogyasztású, nagyméretű gépjárművek vásárlásához és 

használatához való jog korlátozásáról 

CM-PE 626,732 

FdR 1160382 



 

OJ\1164449HU.docx 9/11 PE628.486v01-00 

 HU 

 

49.  R. S. brit állampolgár által benyújtott 1115/2017. számú petíció a 

nyugdíjak kiszámítására vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok 

összehangolásával kapcsolatos problémákról 

CM-PE 626,733 

FdR 1162707 

 

50.  Philipp Schmagold német állampolgár által benyújtott 1137/2017. számú 

petíció a rovarok tömeges pusztulásának leküzdésére irányuló lehetséges 

európai szintű intézkedésekről 

CM-PE 625,279 

FdR 1158046 

 

51.  Christian Ries német állampolgár által benyújtott 1140/2017. számú 

petíció az Európai Unió belső határain való ellenőrzések eltörléséről 

CM-PE 626,735 

FdR 1160385 

 

52.  Nicola De Gaspari olasz állampolgár által benyújtott 1168/2017. számú 

petíció a polgárok egészségével kapcsolatos bizalmas adatok 

vonatkozásában a magánélethez való jog állítólagos megsértéséről 

CM-PE 626,737 

FdR 1160387 

 

53.  Andrés Ruiz Rodriguez spanyol állampolgár által benyújtott 1169/2017. 

számú petíció az európai elfogatóparancs kritériumainak 

egységesítéséről a schengeni térségben 

CM-PE 626,740 

FdR 1160396 

 

54.  Siroki Tibor magyar állampolgár által benyújtott 1182/2017. számú 

petíció fiának a fogyatékossághoz kapcsolódó, Nagy-Britanniában 

elutasított jogosultságáról és az uniós migráns munkavállalók jogainak 

védelméről 

CM-PE 626,742 

FdR 1160398 

 

55.  M. O. ír állampolgár által benyújtott 1184/2017. számú petíció az 

európai polgárok nem európai házastársaira vonatkozó 

vízumkötelezettségről 

CM-PE 626,744 

FdR 1160399 

 

56.  Maria del Carmen Varela Velo spanyol állampolgár által az Asociación 

Galega Cova Crea nevében benyújtott 1194/2017. számú petíció a Touro 

Galicia rézbányaprojektről 

CM-PE 626,745 

FdR 1160400 

 

57.  G. J. francia állampolgár által benyújtott 1222/2017. számú petíció a 

jogoktatói szakmához való hozzáférésről a németországi egyetemeken 

CM-PE 626,747 

FdR 1160403 

 

58.  Antonio Fanelli olasz állampolgár által az EcoNostro di Toritto (BA) 

helyi polgári akciócsoport nevében benyújtott 1227/2017. sz. petíció egy 

komposztáló üzem építésével szembeni tiltakozásról 

CM-PE 626,748 

FdR 1160404 

 

59.  Mauro Lacetti olasz állampolgár által benyújtott 1229/2017. sz. petíció a 

gépjárművek közúti közlekedési szabályainak összehangolásáról a 

tagállamokban 

CM-PE 626,749 

FdR 1160405 

 

60.  Juan Lorenzo Santana Perez spanyol állampolgár által benyújtott 

1232/2017. sz. petíció a Gran Canarián található La Montañeta birtok 

természetes vízszűrő-rendszeréről 

CM-PE 626,750 

FdR 1160406 

 

61.  Oliver Lücke német állampolgár által benyújtott 1238/2017. sz. petíció a CM-PE 626,752 
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svájci igazságszolgáltatási rendszer elismeréséről FdR 1160408 

 

62.  Fernando Duran Roca spanyol állampolgár által benyújtott 1247/2017. 

számú petíció a politikusok korrupciójáról 

CM-PE 626,753 

FdR 1160409 

 

63.  G. D. német állampolgár által benyújtott 1268/2017. számú petíció a 

kéményseprőkre vonatkozó németországi jogszabályokról 

CM-PE 626,754 

FdR 1160410 

 

64.  Claudio Argentini olasz állampolgár által benyújtott 0012/2018. számú 

petíció az Európai kutatói charta olaszországi alkalmazásának 

elmulasztásáról 

CM-PE 626,755 

FdR 1160411 

 

65.  J. C. holland állampolgár által benyújtott 0017/2018. számú petíció az 

iskolás gyerekeknek sugárzott rasszista televíziós műsornak a holland 

állam általi támogatása a megszüntetéséről, 

CM-PE 626,756 

FdR 1160412 

 

66.  Ioannis Zaimakis görög állampolgár által benyújtott 0019/2018. számú 

petíció a kiskorú vagy cselekvőképtelen gyermekek apjának nyugdíjba 

vonulásával kapcsolatos görögországi megkülönböztetéséről 

CM-PE 626,757 

FdR 1160413 

 

67.  Pierpaolo Volpe olasz állampolgár által benyújtott 0036/2018. számú 

petíció a bírák egyes kategóriáira vonatkozó nyugdíjkorhatár 

megemelésének tekintetében hozott közelmúltbeli olasz határozatból 

eredő diszkriminációról 

CM-PE 626,758 

FdR 1160414 

 

68.  Tuuli Stewart észt állampolgár által a „26-01-17 Initiative, Estonia” civil 

társadalmi szervezet nevében benyújtott, 2 aláírást tartalmazó 0056/2018. 

számú petíció a Rail Baltica projekt költség-haszon elemzésének 

pontosságáról 

CM-PE 626,760 

FdR 1160416 

 

69.  Francisco Almodóvar Navalón spanyol állampolgár által benyújtott 

0067/2018. számú petíció az Európai Unióban történő HPV elleni 

védőoltással kapcsolatos tájékoztatáson alapuló beleegyezés egységes 

szabályozásáról 

CM-PE 626,761 

FdR 1160417 

 

70.  Jonas Vilionis litván állampolgár által a Litván Mezőgazdasági és 

Élelmezési Tanács nevében benyújtott, 52 359 aláírást tartalmazó 

0160/2018. számú petíció az uniós közös agrárpolitika Litvániában 

fennálló kifizetési egyenlőtlenségeiről 

CM-PE 626,763 

FdR 1160419 
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71. A következő ülések időpontja és helye 

   2018. november 21., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 

   2018. november 22., 9.00–12.30 
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   2018. november 27., 9.00–12.30 és 14.30–18.30   (ICM) 

 

 

 


