AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA
MÁRCIUS 20-21.
(HÉTFŐ-KEDD)
ÉS MÁRCIUS 27-I (HÉTFŐI)
ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2017. március 20-án 1415 órai állapot szerint

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁRCIUS 20. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1350 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2100 óra, illetve a napirendi pontok
megtárgyalása
szünet: szükség szerint

MÁRCIUS 21. KEDD
üléskezdés: 900 óra
határozathozatalok: legkorábban: 950 órától
ülés befejezése: kb. 1400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁRCIUS 27. HÉTFŐ
üléskezdés: 1100 óra
ülés befejezése: kb. 2300 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint
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A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁRCIUS 20. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra
Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1350 órától határozatképesség szükséges!

Döntések időkeretben történő tárgyalásról
V/14405.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó
uniós források felhasználásáról
(Kormány- miniszterelnök-helyettes)
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás
időkeretben kerüljön sor.
Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
A KDNP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4) a)
pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására figyelemmel) a
képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére
emelkedett.
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Döntés a napirend módosításáról
a)
T/14461.

Az Országgyűlés 2017. március 21-i (keddi) ülésnapján az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó
törvények
módosításáról
szóló
T/14461.
számú
törvényjavaslat általános vitájára ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot
elfogadta.

b)
T/14464.

Az Országgyűlés 2017. március 21-i (keddi) ülésnapján az
állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba
adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény
módosításáról
szóló
T/14464.
számú
törvényjavaslat általános vitájára ne kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot
elfogadta.

b)
T/13849.
T/14245.

Az Országgyűlés 2017. március 20-i (hétfői) ülésnapján az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés
300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével
összefüggő módosításáról szóló T/13849. számú
törvényjavaslat bizottsági jelentései és az összegző módosító
javaslat vitájára a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.
törvény módosításáról szóló T/14245. számú törvényjavaslat
bizottsági jelentései és az összegző módosító javaslat vitáját
követően kerüljön sor.
Megjegyzés:
A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!
Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot
elfogadta.

Az ülés napirendjének elfogadása
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Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
B/14314/2.

Az Országgyűlés felkéri:
„Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetek 2015. évi működéséről, az állami vagyon
állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való
gazdálkodás folyamatairól” címmel benyújtott beszámoló
(B/14314.) esetén a kijelölt Gazdasági bizottságot a beszámolóról
történő határozathozatalra.
(Benyújtó: Kormány – nemzeti fejlesztési miniszter)

Megjegyzés:
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdése alapján a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés - a 84. § (1) a) pontjában
felsoroltak által benyújtott beszámoló kivételével - a beszámolóról történő
határozathozatalra a beszámolót tárgyaló bizottságot felkérheti.
Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

2.
B./2.

Interpellációk
kb. 1400-kb. 1600 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.

B./3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
kb. 1600-kb. 1700 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1700 órától
Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás.)
4.

T/13838/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a
közpénzek védelme érdekében
B./4.
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás.
Megjegyzés:
A tárgyalás során az előterjesztő felszólalására, az esetleges
további képviselői felszólalásokra és az előterjesztő esetleges
válaszára kerül sor.
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája
5.

B./5.

T/14245.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
módosításáról
(Dr. Galambos Dénes, Törő Gábor, Font Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a március 16-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.

6.
B./6.

T/13849.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés
300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a március 16-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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Az általános vita a lezárásig:
7.
B./7.

T/14441.

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú
hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Lázár János, Dr. Vas Imre, Vigh László, Dr. Vitányi István
(Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

Napirend után:
Napirend utáni felszólalások
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MÁRCIUS 21. KEDD
Üléskezdés: 900 óra
Napirend előtt:
Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 950 órától határozatképesség szükséges!

1.

T/14238.

B./8.

A Nemzetközi Műholdas Távközlési
(ITSO) vonatkozó megállapodás és
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.

Szervezetre
módosítása

Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
2.

T/14240.

B./9.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május
24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67.
Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

3.
B./6.

T/13849.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés
300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a március 16-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
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4.

T/14245.

B./5.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
módosításáról
(Dr. Galambos Dénes, Törő Gábor, Font Sándor (Fidesz)
képviselők)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a március 16-i ülésén megtárgyalta, és
összegző jelentését benyújtotta.

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A döntés.)
5.

T/13838/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a
közpénzek védelme érdekében
B./4.
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (Jobbik) képviselők)
A döntés.
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
6.
Személyi javaslat(ok)
B./10.
a)
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak
S/14480. megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat
módosításáról
(Dr. Parragh Bianka, Dr. Kocziszky György)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a tagokat egyszerű többséggel választja meg,
hat évre.
[A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (A
továbbiakban: MNB tv.) 9.§ (4) bekezdés c) pont.]
Eredményes választás esetén:
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa
újonnan megválasztott két tagjának eskütétele
Megjegyzés:
A Monetáris Tanács Országgyűlés által választott tagja az
Országgyűlés előtt esküt tesz.
[MNB tv. 9.§ (7) bekezdés.]
b)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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A határozathozatalokat követően:
kb. 1015 órától
Az együttes általános vita a lezárásig:

7.
a)
B./11. B/13683.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia")
történő további magyar katonai hozzájárulásról
(Kormány- honvédelmi miniszter)

b)
H/14285.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia")
történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló
beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Az általános viták a lezárásig:

8.
T/14462.
B./12.

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

9.
T/14463.
B./13.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági
Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
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MÁRCIUS 27. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1100 órától
Napirend előtt:
Megemlékezés:
II. Rákóczi Ferenc emléknapja.
(A 4/2015. (III. 20.) OGY határozat alapján.)
Napirend előtti felszólalások
Megjegyzés:
Az ülés második hetében a napirend előtti felszólalások elhangzását az Országgyűlés
2017. február 20-i ülésnapján elfogadott, H/14053. számú határozati házszabályi
rendelkezésektől való eltérés biztosítja!
1.
B./14.

2.
B./15.

Kérdések
Kb. 1150-kb. 1320 óráig
Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1320-kb. 1420 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

kb: 1420 órától
3.

B./16.

V/14405.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak
járó uniós források felhasználásáról
(Kormány- miniszterelnök-helyettes)
A vita.
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

Napirend után:

Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:

1.

Személyi javaslat(ok)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

Tárgysorozatba-vételi kérelem (A tárgyalás és a döntés.)
4.

T/13838/3. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a
közpénzek védelme érdekében
(Vona Gábor, Volner János, Dr. Staudt Gábor, Szilágyi György,
Dr. Apáti István, Hegedűs Lorántné, Pintér Tamás, Mirkóczki
Ádám (Jobbik) képviselők)
A tárgyalás és döntés.
Várható felszólalók:
– előterjesztő (5 perc)
– felszólalni kívánó képviselők: képviselőcsoportonként
egy-egy képviselő (2-2- perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő (2 perc)
– előterjesztői válasz (2 perc)
Megjegyzés:
A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése!
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5.

T/14245.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
módosításáról
(Dr. Galambos Dénes, Törő Gábor, Font Sándor (Fidesz)
képviselők)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.02.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.01. Gazdasági bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.03.06.
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 1 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.03.13.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/14245/4.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/14245/5.
A részletes vita lezárása: 2017.03.14.
Előterjesztői nyilatkozat: T/14245/6.
Összegző módosító javaslat: T/14245/7.
Összegző jelentés: T/14245/8.
Egységes javaslat: T/14245/10.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– Kormány képviselője (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója: (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
legkevesebb
5
percet
biztosítva:
Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)
13

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
– Kormány képviselője (5 perc)
Megjegyzés:
Az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bek c) pontja szerinti
nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést a március 16-i ülésén megtárgyalta, és összegző
jelentését benyújtotta.
6.

T/13849.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés
300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével
összefüggő módosításáról
(Kormány- Miniszterelnökséget vezető miniszter)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat
vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a
zárószavazás.
Benyújtva: 2017.02.07.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.02.09. Gazdasági bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2017.02.20. Fenntartható fejlődés bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017. február 23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: 2 db
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2017.02.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/13849/6.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/13849/5.
T/13849/7.
A részletes vita lezárása: 2017.02.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/13849/8.
Összegző módosító javaslat: T/13849/9.
Összegző jelentés: T/13849/10.
Egységes javaslat: T/13849/11.
Várható felszólalók:
– Dr. Galambos Dénes, a Törvényalkotási Bizottság
kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával
együtt) (10 perc)
– a kijelölt bizottság előadója: (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény:3 perc)
– a kapcsolódó bizottság előadója: (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Sallai R. Benedek: 3 perc)
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– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként
biztosítva:

legkevesebb

Fidesz
KDNP
kormánypártok összesen
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
ellenzék összesen
mindösszesen
– Előterjesztői zárszó (a vita
felszólalásával együtt) (10 perc)

17
8
25
9
9
5
2
25
50
elején

5

percet

perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
perc
elmondható

Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést a március 16-i
ülésén megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

7.

T/14441.

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú
hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról
(Lázár János, Dr. Vas Imre, Vigh László, Dr. Vitányi István
(Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.03.13.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.14. Igazságügyi bizottság
Tárgysorozatba vétel: 2017.03.20.
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Kormány képviselője (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
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8.

T/14238.

A Nemzetközi Műholdas Távközlési
(ITSO) vonatkozó megállapodás és
kihirdetéséről
(Kormány- nemzeti fejlesztési miniszter)
A zárószavazás.

Szervezetre
módosítása

Benyújtva: 2017.02.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.01. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!

9.

T/14240.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május
24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67.
Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről
(Kormány- emberi erőforrások minisztere)
A zárószavazás.
Benyújtva: 2017.02.28.
2017.03.01. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság: Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.09. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok: Megjegyzés:
Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a
zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor
kerülhet!
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10.

Személyi javaslat(ok)
a)
S/14480.

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak
megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat
módosításáról
(Dr. Parragh Bianka, Dr. Kocziszky György)
Megjegyzés:
Az Országgyűlés a tagokat egyszerű többséggel választja meg,
hat évre.
[A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (A
továbbiakban: MNB tv.) 9.§ (4) bekezdés c) pont.]

b)
S/…….

Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása
Megjegyzés:
Jelöléstől függően!
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11.

a)
B/13683.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia")
történő további magyar katonai hozzájárulásról
(Kormány- honvédelmi miniszter)
Benyújtva: 2017.01.19.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.02.07. Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:

b)
H/14285.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők
kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia")
történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló
beszámoló elfogadásáról
(Honvédelmi és rendészeti bizottság)
Benyújtva: 2017.03.01.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
Honvédelmi és rendészeti bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Az a)- b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd:
- a beszámolót érintően:
honvédelmi miniszter (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően:
a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 30 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők (15-15 percben)
– Előterjesztői zárszó:
- a beszámolót érintően:
honvédelmi miniszter (30 perc)
- a határozati javaslatot érintően:
a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója (30 perc)
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12.

T/14462.

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.03.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.16. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!

13.

T/14463.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és
másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági
Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány- külgazdasági és külügyminiszter)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.03.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.03.16. Külügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2017.03.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Várható felszólalók:
– Előterjesztői nyitóbeszéd (30 perc)
– Vezérszónoki felszólalások
(képviselőcsoportonként 15 perc)
– elsőként szólásra jelentkező független képviselő
(15 perc)
– felszólalni kívánó képviselők, EP képviselők
(15-15 percben)
– előterjesztői zárszó (30 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
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14.

Kérdések

15.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

16.

V/14405.

A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak
járó uniós források felhasználásáról
(Kormány- miniszterelnök-helyettes)
A vita.
Benyújtva: 2017.03.10.
Várható felszólalók:
– a Kormány képviselőjének nyilatkozata (40 perc)
– Képviselői, EP képviselői felszólalások időkeretben:
a rendelkezésre álló időkeret:
4 óra (240 perc) +185 perc

Felszólalók

vezérszónoki
felszólalások

Fidesz
KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
függetlenek
mindösszesen
összesen

képviselői
felszólalások

Kormánypárti frakciók
15 perc
67 +82=149 perc
15 perc
23+38=61 perc
Ellenzéki frakciók
15 perc
30 perc
15 perc
26+41=67 perc
15 perc
9+24=33 perc
10 perc

75 perc

165+185=
350 perc

mindösszesen

82+82=164 perc
38+38=76 perc
45 perc
41+41=82 perc
24+24=48 perc
10 perc

240+185=
425 perc

– A Kormány képviselőjének viszonválasza (20 perc)
Megjegyzés:
Uniós napirendi pont!
A HHSZ 86. § (4) bekezdése alapján az európai uniós kérdéssel
összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti
képviselő felszólalási ideje a 37. § (2) h) pontja szerinti
megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett,
úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít
bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele
az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó
felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.
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Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalására vonatkozó javaslatot
elfogadta.
A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
A Jobbik képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. §
(4) a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
A KDNP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.
Az LMP képviselőcsoportja kezdeményezésére a HHSZ 37. § (4)
a) pontja alapján (az időkeretes tárgyalás elfogadására
figyelemmel) a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a
kétszeresére emelkedett.

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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