AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA
AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2017. AUGUSZTUS 21-I (HÉTFŐI)
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK
NAPIRENDJÉRE

2017. augusztus 16-án 1145 órai állapot szerint

AUGUSZTUS 21. HÉTFŐ
üléskezdés: 1300 óra
határozathozatalok: legkorábban: 1330 órától
(napirend elfogadása,
vita nélküli határozathozatalok)
és interpellációk)
ülés befejezése: kb. 2200 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
szünet: szükség szerint

A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
AUGUSZTUS 21. HÉTFŐ
Üléskezdés: 1300 óra

Napirend előtt:

Napirend előtti felszólalások
Döntések, határozathozatalok:
Legkorábban: 1330 órától határozatképesség szükséges!

Az ülés napirendjének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje:

1.

Személyi javaslat(ok)

B./1.

./…….

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

2.
B./2.

Interpellációk
Kb. 1330-kb. 1430 óráig

A határozathozatalokat követően:
3.
B./3.

4.
B./4.

Azonnali kérdések és válaszok órája
Kb. 1430-kb. 1530 óráig
Kérdések
Kb. 1530-kb. 1600 óráig
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar
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kb. 1600 órától
Az általános viták a lezárásig:

5.

T/16761.

A Lex CEU eltörléséről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.

6.

T/16750.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvénynek
a
kilakoltatási
moratórium
megújításához szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.

B/5.

B./6.

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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B)
A napirendi pontok részletes adatai:
1.

Személyi javaslatok
./…..

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

2.

Interpellációk

3.

Azonnali kérdések és válaszok órája

4.

Kérdések
Interpellációk, azonnali kérdések, kérdések elérhetőek:
http://www.parlament.hu/e-futar

5.

T/16761.

A Lex CEU eltörléséről
(Dr. Tóth Bertalan (MSZP) képviselő)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.08.02.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.08.16. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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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6.

T/16750.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvénynek
a
kilakoltatási
moratórium
megújításához szükséges módosításáról
(Dr. Hadházy Ákos, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők)
Az általános vita a lezárásig.
Benyújtva: 2017.07.28.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2017.08.16. Igazságügyi bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
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)

Bejelentés az Országgyűlés
következő ülésének várható időpontjáról.
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