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Európai Parlament
2019-2024

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

AGRI_PV1119_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. november 19-én, 13.30–15.45 között tartott ülésről

Brüsszel

Az AGRI bizottság tagjai, a Tanács és a Bizottság távoli részvételével

Az ülést 2020. november 19-én, csütörtökön, 13.45-kor Norbert Lins (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása AGRI_OJ1119_1

A napirendet a jelen jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A tolmácsolás 12 nyelven áll rendelkezésre: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, CS, LT, PL, 
BG és RO.

Az AGRI bizottság koordinátorainak október 27-én tett ajánlásait jóváhagyják.

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

 2020. szeptember 2. PE 660.118v01–00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2020. szeptember 7. PE 657.433v01–00

A jegyzőkönyvet elfogadják.
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 2020. október 12. PE 658.999v01–00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2020. október 26–27. PE 660.113v01–00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. A KAP-dossziékról jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások aktuális állása

Jelentés a bizottságnak a november 10-i háromoldalú átfogó egyeztetés 
tárgyalásairól (az eljárási szabályzat 74. cikkének (3) bekezdése)

KAP stratégiai tervek 
AGRI/9/00350
2018/0216(COD)
Felszólaló: Peter Jahr

Horizontális rendelet 
AGRI/9/00344
2018/0218(COD)
Felszólaló: Ulrike Müller

KPSZ 
AGRI/9/00337
2018/0218(COD)
Felszólaló: Eric Andrieu

KAP stratégiai tervek – 2018/0216(COD) 
Jelentés a bizottságnak a november 19-i háromoldalú egyeztetés tárgyalásairól (az 
eljárási szabályzat 74. cikkének (3) bekezdése)

Felszólalók: Norbert Lins, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Bert-Jan 
Ruissen, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling

5. A folyamatban lévő háromoldalú tárgyalások aktuális állása
Az egységes piac 

AGRI/8/13607
2018/0231(COD)

Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (az eljárási szabályzat 74. cikkének (3) 
bekezdése)

Felszólaló: Simone Schmiedtbauer 
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6. A folyamatban lévő háromoldalú tárgyalások aktuális állása
A Next Generation EU és a Helyreállítási Eszköz vidékfejlesztési programja

2018/0224(COD)
COM(2020)0459 
Előadó: Paolo De Castro, S&D

Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (az eljárási szabályzat 74. cikkének (3) 
bekezdése)

Felszólalók: Paolo De Castro, Anne Sander, Martin Hlaváček, Elena Lizzi, Bronis 
Ropė, Bert-Jan Ruissen, Elsi Katainen

7. Az Európai Bizottság (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság) 
beszámolója a borágazatra alkalmazandó KAP-intézkedések értékeléséről 
(SWD(2020)232)

Felszólalók: Norbert Lins, João Onofre (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóság), Sophie Helaine (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság), 
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Angelo Ciocca, Martin Häusling, 
Mazaly Aguilar, Luke Flanagan, Christine Schneider, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, 
Anne Sander, Eric Andrieu, Mara Bizzotto, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Emmanouil 
Fragkos, Clara Aguilera, Dino Giarrusso

8. Az AGRI-koordinátorok 2020. október 27-i ülésén megfogalmazott ajánlások 
jóváhagyása

1. VÉLEMÉNY

1.1. Az ENVI bizottság számára – A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós 
környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslat – COM(2020)0652

Határozat: Megállapodás születik a koordinátorok között a vélemény készítéséről.
A véleményt a Verts/ALE képviselőcsoporthoz utalják (1 pont).

2. SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSŰ JELENTÉSEK (INI)

2.1. 2020. évi saját kezdeményezésű jelentések

Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy nem kérik saját kezdeményezésű eljárás 
indítását, és megvárják a Bizottság vidéki térségekről szóló közleményét, de 
addig is fontolóra veszik, hogy szóbeli kérdést terjesztenek a plenáris ülés elé 
azzal a céllal, hogy felvessenek néhány, a vidéki térségekről folyó vitához 
kapcsolódó kulcsfontosságú kérdést.

3. MEGHALLGATÁS

3.1. „A mezőgazdasági biodiverzitás megőrzése” címmel tartandó meghallgatás 
programtervezete

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0652
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Határozat: A nyilvános meghallgatást elhalasztják november 19-re.
A koordinátorok közül néhány jóváhagyását adja a programtervezethez, míg 
más képviselőcsoportok írásban közölhetik a programtervezettel kapcsolatos 
észrevételeiket.

Az elnök azt javasolja, hogy november 10-én tartsanak háromoldalú átfogó 
egyeztetést a 3 KAP-dossziéról (az eredetileg „A mezőgazdasági biodiverzitás 
megőrzése” című nyilvános meghallgatásra fenntartott idősávban).
A koordinátorok jóváhagyják az elnök javaslatát. 

4. A SORON KÖVETKEZŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK NAPIRENDJÉRE 
TŰZENDŐ NAPIRENDI PONTOKRA 
VONATKOZÓ KÉRELMEK

4.1. A vidéki területekkel kapcsolatos hosszú távú jövőkép tárgyában tartandó ülés a 
Régiók Bizottságával

Határozat: A koordinátorok megállapodnak abban, hogy az AGRI bizottság egy későbbi 
ülése keretében megbeszéléseket tartanak a Régiók Bizottságával.

4.2. A borágazatra alkalmazandó KAP-intézkedések értékelése – SWD(2020)0232

Határozat: A koordinátorok megállapodnak abban, hogy a Bizottság tartson előadást a 
témáról az AGRI bizottság egy későbbi ülése keretében.

4.3. JRC-tanulmány a kiskereskedelmi szövetségekről

Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy az AGRI bizottság egy 2021-es ülésére 
meghívják a francia nemzetgyűlés egyik képviselőjét, hogy eszmecserét 
folytassanak az ugyanezen témában készült tanulmányról.

5. EGYÉB HATÁROZATOK

5.1. A brexittel foglalkozó új előadó kinevezése

Határozat: A koordinátorok írásbeli eljárás keretében fognak döntést hozni a brexittel 
foglalkozó új AGRI-előadó kinevezéséről.
Az előterjesztett jelöltek: Martin Hlavacek és Luke Ming Flanagan.

5.2. A Bizottság stratégiai előrejelzési közleménye – COM(2020)0493

Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy meghívják Maroš Šefčovič urat, az 
Európai Bizottság alelnökét, hogy e tárgykörről részletesebb megbeszéléseket 
folytassanak a közeljövőben.

5.3. Hatásvizsgálat iránti kérelem

Határozat: Ezt a napirendi pontot a koordinátorok következő ülésére halasztják.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0232
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0493
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6. PETÍCIÓK

Határozat: Ezt a napirendi pontot a koordinátorok következő ülésére halasztják.

7. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSI CÉLÚ DOKUMENTUMOK

Határozat: A VI. mellékletben említett dokumentumokkal kapcsolatban nem hoznak 
intézkedést.

8. TÁJÉKOZTATÁSI CÉLÚ PONTOK

8.1 „A termelőtől a fogyasztóig” – Megállapodás az ENVI bizottsággal közös 
jelentésről

A koordinátorokat tájékoztatják arról, hogy megállapodás született az ENVI bizottsággal „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiára vonatkozó saját kezdeményezésű eljárásról. Erről 
írásban, egy közösen aláírt 2020. október 7-i levélben tájékoztatták a Bizottsági Elnökök 
Értekezletét. 

A szóban forgó megállapodás a következő főbb kérdéseket rendezi:
1 –  Az AGRI és ENVI bizottság közös jelentése az eljárási szabályzat 58. cikke alapján. A 
többi bizottság (PECH, DEVE, INTA) bevonása az eljárási szabályzat 56. cikkén alapuló 
hozzájárulásra korlátozódik.
2 – Az együttműködés – mellékletként csatolt munkadokumentumban rögzített – módozatai, 
többek között „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában szereplő témakörök egyeztetett 
felosztása a két bizottság hatásköreivel összhangban.
3 – A közös jelentés nem érinti „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában szereplő, más 
szakpolitikák/stratégiák keretében részletesen tárgyalt témák kapcsán indított többi saját 
kezdeményezésű eljárást. 
4 –  Azt biztosítandó, hogy a jelentéstervezet szövege koherens legyen, annak véglegesítésére 
csak azt követően kerül sor, hogy az előadók és csapataik közösen megvitatták az előadók 
által külön-külön megfogalmazott javaslatokat.
5 – Külön árnyékelőadói ülések szervezése, amelyeken az elnöki feladatokat az előadók fogják 
ellátni. Ezen ülések mindegyikére, továbbá a technikai ülésekre meghívást fog kapni a két 
bizottság árnyékelőadója, valamint technikai személyzete.

Az ütemezést illetően a két előadó ideiglenesen megállapodott a jelentéstervezet 2021 elejéig 
történő előterjesztéséről, valamint a módosítások benyújtásának ezt követő határidejéről. 

November 30-án az INRA (Franciaország) ismerteti a zöld megállapodás / „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia és a KAP közötti szinergiákról szóló külső tanulmányt.

8.2. A klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat – COM(2020)0563

Ez a módosító rendelet egyetlen elemet vezet be a klímarendeletbe:

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0563
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„A klímasemlegesség 2050-ig történő elérését célzó kiegyensúlyozott, reális és jól átgondolt 
pálya megköveteli a 2030-ra megvalósítandó 55%-os kibocsátáscsökkentési célérték kitűzését.”
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban kiadott véleményében az AGRI bizottság már támogatta 
az 55%-os célértéket, ez a módosító rendelet teljes mértékben összhangban van az AGRI 
bizottság megszavazott álláspontjával.

Az AGRI bizottság elnöke levél formájában megfogalmazott véleményben fogja tájékoztatni az 
ENVI bizottságot mint felelős bizottságot arról, hogy támogatja a szóban forgó módosító 
rendeletet.

9. EGYÉB KÉRDÉSEK

9.1. A Bizottság nemzeti stratégiai tervek kapcsán megfogalmazott ajánlásai a 
tagállamoknak

De Castro úr által felvetett téma:
A Bizottság hamarosan kiadja a nemzeti stratégiai tervek kapcsán tett, tagállamoknak szóló 
ajánlásait. De Castro úr javasolja, hogy kérjék fel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságot az ajánlások AGRI bizottság előtti bemutatására.

***
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VI. MELLÉKLET

7.1. Az Európai Unió nevében a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetben 
képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat
 

7.2. Az Európai Unió által a Nemzetközi Gabonatanácsban az Egyesült Királyságnak az 
1995. évi Gabonakereskedelmi Egyezményhez való csatlakozására vonatkozóan 
képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozat

7.3. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a méltányos átállást támogató 
mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0453), valamint a 
Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2020)0460)

7.4. Az Európai Unió által a Nemzetközi Kávétanácsban képviselendő álláspontról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslat – COM(2020)0583

7.5. Szeptember 28-án a Bizottság útnak indította a vámunióra vonatkozó új cselekvési 
tervét, amely az elkövetkező négy évre egy sor intézkedést előirányoz az Unió 
vámügyeinek innovatívabbá és hatékonyabbá tétele érdekében

7.6 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az EU 2030-ra 
vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – COM(2020)0562 – 
SEC(2020)0301 – SWD(2020)0176 – SWD(2020)0177 – SWD(2020)0178 

7.7. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A nemzeti energia- és 
klímatervek uniós szintű értékelése – A zöld átmenet előmozdítása és a gazdasági 
helyreállítás elősegítése az integrált energia és éghajlat-politikai tervezés révén – 
COM(2020)0564

7.8. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az ökológiai termelésről 
szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a benne említett 
bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – COM(2020)0483 – 2020/0231(COD)

7.9. ESBA beruházási bizottsági határozatok: 2020.4.1. – 2020.9.30.

7.10. Értesítés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló tanácsi álláspont Tanács által elfogadott szövegének külön 
dokumentumban történő megküldéséről 

7.11. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Új EKT a kutatás és 
az innováció szolgálatában – COM(2020)0628 – SWD(2020)0214

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0453
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0460
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/HU/COM-2020-583-F1-HU-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_hu.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_hu.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0562
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2020/0301
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0176
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0177
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0178
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0564
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0628
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0214
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7.12. Az Európai Unió és a Kubai Köztársaság között, az EU CLXXV. engedményes 
listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az 
Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges 
módosítása tekintetében az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 
(GATT) XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött megállapodásnak 
az Unió nevében történő aláírásáról szóló határozat Tanács általi elfogadása 
(10636/20., valamint a 10638/2. számú megállapodás szövege)

7.13. Az Európai Unió és a Norvég Királyság között, az EU CLXXV. engedményes 
listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az 
Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges 
módosítása tekintetében az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 
(GATT) XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött megállapodásnak 
az Unió nevében történő aláírásáról szóló határozat Tanács általi elfogadása 
(10642/20., valamint a 10644/20. sz. megállapodás szövege)

7.14 B9-0335/2020 – A városi szabadtéri gazdaságok kialakításáról szóló állásfoglalásra 
irányuló javaslat 

7.15. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A megújuló energia terén elért 
eredményekről szóló jelentés – COM(2020)0952

7.16. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Belgium végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0900

7.17. A 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során 
végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett 
gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló határozat

7.18. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak: A természet állapota az Európai Unióban – Jelentés az 
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv által védett élőhelyek és fajok helyzetéről 
és trendjeiről a 2013–2018 közötti időszakban – COM(2020)0635

7.19. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a metánkibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós stratégiáról – COM(2020)0663

7.20. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A vegyi anyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért – 
COM(2020)0667 – SWD(2020)0225 – SWD(2020)0247 – SWD(2020)0248 – 
SWD(2020)0249 – SWD(2020)0250 – SWD(2020)0251

7.21. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Csehország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0902

file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0335
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7.22. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Bulgária végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0901

7.23. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Dánia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0903

7.24. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Németország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0904

7.25. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Észtország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0905

7.26. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Írország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0906

7.27. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Görögország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0907

7.28. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Spanyolország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0908

7.29. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Franciaország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0909

7.30. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Horvátország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0910

7.31. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Olaszország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0911

7.32. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Ciprus végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0912

7.33. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Lettország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0913

7.34. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Litvánia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0914

7.35. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Luxemburg végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0915

7.36. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Magyarország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0916

7.37. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Málta végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0917
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7.38. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Hollandia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0918

7.39. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Ausztria végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0919

7.40. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Lengyelország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0920

7.41. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Portugália végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0921

7.42. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Románia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0922

7.43. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Szlovénia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0923

7.44. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Szlovákia végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0924

7.45. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Finnország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0925

7.46. Bizottsági szolgálati munkadokumentum Svédország végleges nemzeti energia- és 
klímatervének értékeléséről – SWD(2020)0926

7.47 Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló 
(EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett 
bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet Tanács 
általi elfogadása

7.48. A Bizottság 2021. évi munkaprogramja: Életerős Unió egy sérülékeny világban – 
COM(2020)0690

7.49. Portugália kormányának véleménye az ökológiai rendeletről

7.50. Bizottsági szolgálati munkadokumentum a (piac közös szervezéséről szóló rendeltben, 
„a reggeli étkezésről szóló irányelvekben”, valamint a piac közös szervezésével 
kapcsolatos másodlagos jogban foglalt) forgalmazási előírások értékeléséről – 
SWD(2020)0230 – SWD(2020)0231

9. Következő ülések

 2020. november 30., 16.45–18.45 (Brüsszel)
 2020. december 1., 9.00–12.00 (Brüsszel)
 2020. december 7., 16.45–18.45 (Brüsszel)
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