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Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
DUnAPF,ST

Tisztelt Elnök úri
'1'ájékoztatom tisztelt Elnök Urat és a tisztelt Országgy űlést, hogy az Alaptörvény G . cikk (3)
bekezdése alapján a mai napon az alábbi törvényeket aláírtam és elrendeltem kihirdetési .ikct :
Kormánya és az .Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területón
- A Magyarország
a kettős adóztatás elkerrilósóról és az adóztatás kijátszásának megakadályoZásárlfl szóló Egyezmén y
kihirdetósórl~l (T/13473) ,
A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az
cgyréJ`zrYll az Európai Kb:Zösség és tagállamai, másrdszrá'1 a Tunéziai Kbbtársaság közötti társulás
létr~hozás'áró! szóló eurornediterrán megállapodáshoz csatalt jegyzőkönyv kfhirdetósérv"1(T/ 13174) ,
masrxJ.zrol Kanada közötti Stratégiai Partnerság i
- Az CgyrC'J l az Európai Unió és tagállamai,
l
(T/13919),
Megállapodás kihirdetésérő
- A Magyarország Karrnánya és a Szerb Kó'zlárrdság Kormánya között a tiszai hajázásról szóld egyeZrnény
kihirdetésórll (T/13921),
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kahinee kötiött a magyar-ukrán államhatáron lévő
közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (T/ 13922),
Szlovák Köbtársaság Kormánya kótt a két ország közös államhatárán,
- A Magyarország Kormánya és a
Abaújvár éJ- Kenyhec (Kechnec) települések közönt köZüti Hernád-híd és a csatlakoló utak megépltéséől
szóló, Pozsonyban, 2014 . június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1 . Kiegészítés kihirdetéséről
(T/13923),
Magyarország Kormánya és a Vöroskerestit ér Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (I ftIlC )
- A
között a Nemzetközi Stiövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Stiogáltató Közpon fának
jogállásáról szóló megállapodás kihirdetésérő! (T/13926),
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- Az egyrésbrúl ab Európai Unió és tagállamai, másrésbenl a Kubai Köbtársaság közötti politikai párbcszédrn l
és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről (T/13927), .
A Horvát Köztársaságnak az Európai Gabdasági Térségben való részvételáral szóló megállapodás és háro m
kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről (1713928) ,
fl; egyrétzról az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi
megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz törtk ő csatlakozására tekintettel létrejött
KiegészítőJegyzőkönyv kihirdetésérol (T/13929) ,
- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrésbenl Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi
megállapodáshoz Faradar csatlakozásának figyelembevétele céjából csatolt Csatlakozási Jegyz őkönyv
kihirrletésérnl (T/13930),
./lti egyrrs tizl Ghána, másrészről az Európai Kölö fség ér tagállamai közötti átmeneti gatidasági partnerég i
megállapodás kihirdetéséra! (T/ 13931) ,
- AZ egyrészőr l az Európai Közásr-1g és tagállamai, másrírrxrnl a Dél-afrikai Köztársaság közötti
kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegYzőkönyveinek kihirdetéséra!,
valamint a módosító megállapodás kötelez ő hatályának ele ;rmerdsór űl és kihirdetéséről (T713933),
- A határőrizeti területe» lefolytatott e/járás szigarltásával kapcsolatos- egyes törvények módosításáról
(1713976),
/1 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról (T/13484) ,
- Egyes törvényeknek a nagypéntek munkasziineti nappá történ ő nyilvánílásával összefüggő módosítás-ág,
(1 712969),
/1 metihgatidasági termelést érintő' időjárási és más természeti kockázatok kczcléségl szóló 2011 . évi
CLVIII. törvény módosításáról (1713472),
- A bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi L171: törvény módosításáról (F/14298) .
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