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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom a jegyzőkönyv 
számára is, hogy az aláírt jelenléti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal 
együtt bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megkapták a napirendi pontokra 
vonatkozó javaslatomat. A mai napra két napirendi pontot terveztünk. Az első: az 
Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat, amit 
képviselőtársaim H/9798. számon kaptak kézhez. Schiffer András képviselőtársunk 
önálló indítványáról a részletes vita lebonyolítása a Házszabály 44-45. §-a alapján 
történik, mint kijelölt bizottság járunk el. 

A második napirendi pontunk: egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy 
hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet. Itt a szubszidiaritás elvének érvényesülését vizsgáljuk a Házszabály 
142. § (1)-(2) bekezdése alapján, és döntünk bizottsági önálló indítvány benyújtásáról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
megjegyzése a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyen jelzést. 

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló 
H/9798. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, az 
Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló számú határozati javaslat 
megtárgyalásához, amelyet Schiffer András képviselőtársunk nyújtott be. Ezúton is 
tisztelettel köszöntöm a képviselő urat. Valamint köszöntöm a kormány képviseletében 
megjelent Mikola Istvánt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárát. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozati javaslat nem először szerepel 
bizottságunk napirendjén és a múlt hét keddi általános vitát követően ma a részletes 
vitára kerül sor, amely két szakaszból áll. Elsőként a határozati Házszabály 44. § (1) 
bekezdésében felsorolt feltételeket kell megvizsgálnunk, majd pedig a háttéranyag 
alapján a módosító javaslatokról kell döntést hoznunk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor megnyitom a vitát. Elsőként is kérdezem dr. 
Schiffer András képviselőtársamat a Házszabály 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelőségről. Tessék parancsolni, képviselő úr. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Én azt gondolom, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabályi rendelkezéseknek, tehát a részletes vita 
lefolytatásának nincsen akadálya. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor megnyitom a 

vitát. Akinek kérdése, véleménye van, az nyugodtan elmondhatja. Tessék parancsolni! 
(Senki sem jelentkezik.) Esetleg az előterjesztő? Tessék parancsolni! 

Dr. Schiffer András hozzászólása 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az én 
számomra három módosító javaslat ismeretes; mind a hármat Bencsik János fideszes 
képviselőtársunk terjesztette elő. Én előrebocsátom, hogy mind a három módosító 
javaslatot támogatom, viszont talán érdemes sorba menni a három Bencsik-javaslaton.  

Az egyik szám szerint a 4. számú módosító javaslat, ami, ha most röviden 
összefoglalom, arról szól, hogy kiegészíti egy harmadik ponttal a határozati javaslatot, 
és arra hívja fel a kormányt, hogy forduljon az Európai Bírósághoz annak tisztázása 
érdekében, hogy az érintett egyezmények vagy előkészítés alatt álló egyezmények 
esetében a vitarendezési mechanizmus megfelel-e az európai jognak.  

Szeretném jelezni, hogy nem véletlenül magában az eredeti határozati 
javaslatban is három egyezményt érintettünk, tehát a harmadik az úgynevezett TISA, 
ami tárgyalás alatt van, tehát a szolgáltatáskereskedelmi egyezmény, hiszen a hatóköre 
a magyar belpolitikát vagy a Magyar Országgyűlés kompetenciáját illetően, ha lehet, 
még súlyosabb, mint a TTIP, illetve a CETA hatóköre. Illetve nekem vannak némi 
kétségeim az európai bírósági eljárás kimenetelét illetően.  

Ezzel együtt, mondom, vagy azzal a hiányossággal együtt, hogy a TISA ebben 
nem szerepel, én azt gondolom, hogy célszerű a javaslatot támogatni, jóllehet a 2. pont 
végén én pontosan azt javaslom, hogy a Magyar Országgyűlés deklarálja azt, hogy 
Magyarország nem adja a hozzájárulását, illetve megvétóz minden olyan egyezményt - 
jegyzem meg, egybehangzóan azzal, amit a házelnök úr, illetve a miniszterelnök úr is a 
közelmúltban kinyilvánított -, amelyik antidemokratikus vitarendezési folyamatot 
tartalmaz.  

Ehhez képest a 3. pont azt mondja, hogy a konkrét, két nevezett 
intézménytervezet, tehát az ISDS, illetve az ICS esetében kér egy európai bírósági 
állásfoglalást. Én azt gondolom, hogy a 2. pontom vége és ez a 3. pont ellentétben nem 
áll egymással, tehát nincs akadálya annak, hogy ezt a Bencsik-féle módosító javaslatot 
támogassuk. 

A következő az 5. számú javaslat Bencsik képviselőtársunktól. Az én 
benyomásom szerint a három módosító javaslat közül talán ez a legfontosabb, ez 
ugyanis arról szól - és ha úgy tetszik, én itt egy kis önkritikát is gyakorolok, hogy ez az 
eredeti szövegben így nem szerepel -, azzal kívánja kiegészíteni az (1) bekezdést, 
amelyik a nemzetállami parlamenti hatáskör, magyarul a vegyes hatáskör 
megkerülhetetlenségéről szól, hogy ne léphessen ideiglenesen hatályba mindaddig, 
amíg az Európai Unió valamennyi tagállam nem ratifikálja ezen egyezményeket. Én azt 
gondolom, ez a történet kulcsa, amire Bencsik képviselőtársunk rávilágít.  

A CETA ratifikálás alatt áll. A CETA, tehát a Kanada és az Európai Unió közötti 
egyezmény praktikusan föloldja a GMO-mentességet, szakít az elővigyázatosság 
elvével. Tehát tessék azt elképzelni, hogy már most ősszel, nem valamikor a következő 
években, már most ősszel úgy rendelkezik az Európai Bizottság, hogy a CETA-t 
ideiglenesen hatályba kell léptetni. Az egy dolog, hogy ha Magyarország ellenáll, akkor 
súlyos dollármilliókat kell majd fizetni, de a másik, hogy gondoljuk el, hogy ha akár 
csak pár hónapra a GMO-mentesség ideiglenesen hatályba lép, onnantól kezdve 
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végünk van. Éppen ezért én rendkívül fontosnak tartom ezt a Bencsik-féle módosító 
javaslatot. 

A 6. számú módosító javaslat gyakorlatilag átírja a 2. pontot, nekem ezzel 
sincsen problémám annyiban, hogy igazából pontosítja, illetve jobban kifejti azt, amit 
az eredeti előterjesztés tartalmaz, jóllehet, hogy úgy mondjam, a határozati javaslat 
műfajának megfelelően szűkszavú az eredeti határozati javaslat.  

Egyetlenegy kritikai megjegyzésem lenne. Azt írja a módosító javaslat, hogy 
Magyarország, a magyar kormány ne támogasson olyan megállapodást, amely - a b) 
pontra hívnám fel a figyelmet - olyan intézményi megoldást tartalmaz, amely az 
Európai Unió jogalkotása során bármely harmadik ország számára az Unió szerveit 
vagy tagállamait megelőző véleménynyilvánítási jogot biztosít. Én azt gondolom, kicsit 
bonyolultabb a helyzet. Itt nemcsak az a veszedelem, hogy a harmadik ország, jelen 
esetben, mondjuk, az Amerikai Egyesült Államok vagy Kanada tekintetében előzetes 
véleménynyilvánítási jogot biztosít az egyezmény. Én ezt úgy fogalmaztam az 
expozéban, hogy innentől kezdve nem nemzeti konzultáció lesz, hanem 
multinacionális konzultáció, szóval itt nemcsak ez a veszély, hogy harmadik ország kap 
ilyen jogot, hanem az, hogy érintett nagyvállalatok ilyen jogot kapnak. Ez nincs benne 
a módosító javaslatban. Szerintem ennek a kockázata legalább annyira fönnáll a három 
egyezmény kapcsán, tehát hangsúlyozom még egyszer, itt nem pusztán a TTIP-ről 
beszélünk, a CETA időben még sürgősebb, és legalább ennyire fajsúlyos - gondoljunk 
az oktatásra, az egészségügyre, a közlekedési, postai szolgáltatásokra - az előkészület 
alatt álló TISA. Tehát ennyi megjegyzésem lenne, hogy ne csak harmadik ország, tehát 
az Egyesült Államok mint 29. tagállam ne kapjon ilyen jogosítványt, hanem 
multinacionális nagyvállalatokkal se kelljen, mondjuk, egy magyar élelmiszer-
biztonsági törvényjavaslat törvény-előkészítési folyamatában a kormánynak, illetve az 
Országgyűlésnek egyeztetnie.  

De ezzel együtt, mondom még egyszer, a Bencsik-féle 6. számú javaslat is 
pontosítja az előterjesztés 2. pontját, még jobban kifejti, tehát nekem nincs okom, hogy 
ezt ne támogassam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bencsik képviselő úr nincs itt, tehát őt nem tudjuk 

megkérdezni. Ezért most kérdezem a kormány képviseletében Mikola államtitkár urat. 
Tessék parancsolni, megadom a szót.  

Dr. Mikola István hozzászólása 

DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselő Úr! A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium álláspontját tudom ismertetni, kormányzati döntés még nincs, de 
informális egyeztetést folytattunk kormányzati döntéshozókkal, és valószínűsíthetően 
a kormány álláspontja egybe fog vágni a most általam elmondottakkal, amelyek 
ismétlem, a Külgazdasági és Külügyminisztérium álláspontját, véleményét jelentik. 

Nagyon röviden a meghatározó néhány mondatot szeretném fölolvasni. A 
Külgazdasági és Külügyminisztérium egyetért a konkrét határozati javaslat irányával, 
és hogy a CETA esetében ez különösen időszerű. Tudjuk azt, hogy a CETA aláírása az 
őszi hónapokban megtörténik. Azt is tudjuk, hogy már le vannak fordítva a szövegek, 
tehát ennek a parlamenti ratifikációja a tagállamokban megkezdődhet. Az előzetes 
hatálybalépéssel természetesen nem értünk egyet, soha nem is értettünk egyet az 
előzetes alkalmazással. A kérdés az, hogy mennyire húzódik el maga a ratifikációs 
folyamat. Ha ebben gyors lépések történnek a nemzeti parlamentek oldaláról, akkor 
valószínű, hogy ez az utóbbi kérdés nem lesz időszerű és nem is merül fel. 
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Egyetértünk a CETA kapcsán az előterjesztővel, hogy a megállapodás vegyes 
hatáskörbe tartozik. A TTIP esetében, figyelemmel a tárgyalások jelen helyzetére, a 
megállapodás álláspontunk szerint ugyancsak vegyes hatáskörbe fog tartozni, így mind 
a CETA, mind a TTIP nemzeti parlamenti ratifikációja szükséges lesz. 

A TISA esetében úgy gondoljuk pontosítani a határozati javaslatot, hogy a 
tanácsi tárgyalási irányelvek vegyes hatáskörbe tartozó megállapodás kitárgyalására 
adnak a Bizottságnak felhatalmazást, és ebben az esetben a megállapodás 
elfogadásához ugyancsak nemzeti ratifikáció szükséges. 

Most nagyon röviden szeretném mondani, hogy a H/9798/4. számú Bencsik-
féle módosító javaslatot nem tudjuk támogatni. A H/9798/5. számú módosító 
javaslatot, ez a CETA vegyes hatáskörre vonatkozik, vagy legalábbis azt tartalmazza - 
(Dr. Schiffer András: Nem.) bocsánatot kérek, hadd mondjam végig -, ezt támogatjuk. 
Harmadikként pedig a H/9798/6. számú módosító javaslatot nem tudjuk támogatni. 
Ez az álláspontja most a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, és valószínű, hogy a 
kormány is ezt az álláspontot fogja képviselni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Akinek esetlegesen kérdése, 

véleménye van, most elmondhatja.  
Ha jól értelmeztem, akkor… (Dr. Mikola István: Nálad 1-es, 2-es és 3-assal van 

jelölve, abban a sorrendben mondtam…) Csak jelzem azt, hogy a háttéranyagban - ez 
után a szamárvezető után megyünk - a H/9798/5. számú az 1. számú nálunk, tehát ezt 
a kormány tudja támogatni; a 2. pont alattit, ami a 9798/6. módosító javaslat, nem 
tudja támogatni; és végül a 3. pontban lévő, 9798/4. szám alatti módosítót szintén nem 
tudja támogatni.  

Képviselőtársaim, akinek kérdése, véleménye van, most elmondhatja. 
(Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Esetleg néhány mondatban tudná indokolni, hogy a többi javaslatnál 
miért ez a Külgazdasági és Külügyminisztérium álláspontja? Szerintem Bencsik 
Jánosnak mindegyik javaslata jó irányba mutat, ezek támogathatóak lennének.  

Mondjuk én is csak az elnök úr segítségével tudtam itt pontosan követni azt, 
hogy akkor miről is van szó, mert a sorrend felcserélődött a javaslatoknál. De akkor, ha 
még pár mondatot tudna ehhez fűzni, akkor azt megköszönném. 

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Szívesen, többet is szívesen mondok, csak nem akartam… 
 
ELNÖK: Csak hadd kérdezzem meg (Dr. Mikola István: Ja, bocsánat!), hogy 

van-e még valakinek kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, akkor visszaadom a szót 
az államtitkár úrnak. 

 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Nem nagyon akartam az időt húzni, de ha szabad, akkor néhány 
gondolat.  

Először is, megjegyezném azt, hogy a három javaslat között sok átfedés, 
összefüggés van, meg valamiféle koherencia is van. Mi ezt pontosan látjuk. Tehát most 
arról van szó, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások, a CETA, a TTIP és 
harmadikként a több helyen exponált TISA, ezek szabadkereskedelmi megállapodások, 
amelyek vegyes megállapodásnak minősülnek. Bár ilyen értelemben időnként vita van 
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a Bizottságban, hogy a vegyes bizottsági státuszt valóban ki, hol és milyen 
felhatalmazással rögzíti. Mi abból indulunk ki, hogy az Európai Tanács egyértelműen 
mandátumot adott az Európai Bizottságnak olyan értelemben, hogy maga 
megállapíthatja, hogy ez vegyes hatáskörbe tartozó gazdasági megállapodás.  

Ebből most az következik, hogy ha ez így van, márpedig így van, akkor mind a 
három említett szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Bizottságnak, 
amennyiben ott elkészül az anyag, be kell nyújtania az Európai Tanácshoz. Az Európai 
Tanácsban meg kell, hogy tárgyalják, majd ezt követően végig kell vinni azon a 
ratifikációs eljárásrenden, amelyik európai vonatkozásban a strasbourgi parlamentet 
jelenti; majd utána az európai tagországoknak, a részes feleknek a kormányaihoz kerül 
az anyag. A kormánynak el kell fogadni, be kell terjeszteni a parlament elé és a 
parlamentnek döntést kell hozni róla. Elvileg ebből következik az is, hogyha egyetlen 
tagállam az európai tagállamok közül nem fogadja el, akkor nem léphet hatályba a 
megállapodás.  

Megjegyzem, hogy a tárgyalások során itt merült fel újra, meg újra az ideiglenes 
hatálybaléptetés kérdése, mert bizony számol azzal az Európai Bizottság, hogy lesznek 
olyan tagállamok, amelyek esetleg nem fogják elfogadni, vagy nagyon elhúzódik a 
ratifikációs eljárás, és ezért az ideiglenes hatályba lépéssel próbálkoznak. 

Ilyen értelemben mi úgy látjuk, hogy garanciát kaptunk arra, vagy kapunk arra, 
hogy a vegyes megállapodásnak minősülő szabadkereskedelmi megállapodások a 
nemzeti parlamentek által igenis megtárgyalásra kerüljenek és elfogadtassuk ezeket.  

A vitarendezési mechanizmus régi nagy kérdés. A jelenlegi problémát az jelenti, 
hogy ez az új típusú, ez a Court Investment System „megoldás” - idézőjelben a megoldás 
- pillanatnyilag egy szakanyag, ami az Európai Bizottság kezében van. A TTIP 
vonatkozásában ezt az Egyesült Államok még csak meg se válaszolta. Az Európai 
Bizottság megküldte ezt a „megoldást” - idézőjelben - az Egyesült Államoknak, válasz 
nem érkezett a mai napig rá. Tehát az, hogy ez a TTIP-nek része lesz, vagy az ISDS lesz 
a része vagy más megoldás, ezt ma még nem tudjuk. A CETA-nak része az Investment 
Court System, tehát abban benne van.  

A próbálkozásaink arra nézve, nemcsak Magyarország próbálkozásai, hanem 
más országok is szót emeltek olyan értelemben, nem voltak sikeresek, hogy mi 
felvetettük, komolyan felvetettük, és most is felvetjük azt, hogy tulajdonképpen nem 
kellene, hogy a vitarendezési mechanizmus része legyen a szabadkereskedelmi 
megállapodásoknak. De a partnerországok részéről olyan ellenállást találunk, ami nem 
adja azt a reményt, hogy mi ezt a csatát így meg tudjuk nyerni. Tehát számolni kell 
azzal, hogy a vitarendezési mechanizmus része marad a szabadkereskedelmi 
megállapodásoknak.  

Most megnéztük ezt a három javaslatot, mindegyiket végiggondoltuk, és ami 
ezek közül számunkra elfogadható, ahogy említettem, a 2-es sorszámon feltüntetett 6-
os számú javaslat. A többivel az előbb említettek miatt problémáink vannak. (Jelzésre:) 
Bocsánat, az 5-ös, igen. Az 1-es más sorszámon van, de akkor pontosítok: a H/9798/5. 
számú, az ideiglenes hatálybalépéssel kapcsolatos, amit nem támogatunk 
természetesen, de ezt a múltkor is elmondtuk itt, két üléssel ezelőtt is elmondtuk, hogy 
az ideiglenes hatálybalépést veszélyesnek tartjuk. Ez egy lopakodó becsempészése 
ezeknek a kereskedelmi megállapodásoknak az érintett felek gazdasági rendjébe. 
Tulajdonképpen szuverenitást is sért. Ha nem kerül sor az ideiglenes 
hatálybaléptetéshez feltételként a parlamenti ratifikáció kötelező előírására, akkor 
ebben mi nagyon komoly veszélyeket látunk. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáskor úgyis a háttéranyag számozása 
szerint megyünk, amit minden képviselőtársam kézhez kapott és a kormány is. 
Pontosítás szempontjából itt még a módosító javaslatok eredeti számát is meg lehet 
jelölni, hogy ne legyen félreértés.  

Csak megjegyzem Schiffer képviselőtársamnak, hogy itt az 1-es javaslat alapján, 
amelyik azt javasolja, hogy ne léphessen ideiglenesen hatályba mindaddig, ameddig az 
Európai Unió valamennyi tagállama nem ratifikálja ezen egyezményeket, ez a lelke 
képviselőtársam országgyűlési határozati javaslatának is, tehát ezt erősíti meg.  

Egyébként, mint ahogy a vitában én is elmondtam, hogy ezzel mi is egyetértünk, 
legfeljebb a megfogalmazásban lehet pontosítás, amit mi önálló javaslattal be is 
nyújtottunk. Majd ez lesz a következő, amit megtárgyalunk, de ezt mi is támogatni 
tudjuk. Tehát ez a lelke annak a határozati javaslatnak, amit benyújtott 
képviselőtársam.  

Van-e még valakinek kérdése, véleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyet. Akkor figyelmet kérek tisztelettel képviselőtársaimtól! Tehát végigmegyünk ez 
alapján a háttéranyag alapján.  

Az első. Bencsik János képviselőtársam a határozati javaslat 1. pontjának a 
módosítását javasolja, ez egyébként a H/9798/5. számú javaslat. Tehát a háttéranyag 
1-es pontjában a H/9798/5-ös számú módosító javaslat. Kérdezem elsőként az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Tekintettel arra, hogy én 

háttéranyagot nem kaptam, én ebből tudok kiindulni, ami itt van. A 9798/5-ös számú 
előterjesztést én támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Mi 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. És kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

Következik a háttéranyag 2-es pontja, pontosabban a H/9798/6. számú javaslat. 
Megtalálta, államtitkár úr? (Dr. Mikola István: Igen.) Rendben van. Akkor elsőként is 
kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. Tegye fel a kezét! 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással, 4 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. Köszönöm szépen. 

És a 3. pontban Bencsik János képviselőtársam javaslata, ez a H/9798/4. számú 
javaslat. Kérdezem az előterjesztőt. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem szavazat. A bizottság nem támogatta. Köszönöm 
szépen. 

Az első részén túl vagyunk. Most pedig a bizottság saját módosító indítványáról 
kell döntést hoznunk. Szeretném az előterjesztőt megnyugtatni, nem tudom, ezt 
megkapta-e képviselőtársam…  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Nem kaptam meg, elnök úr, és a 

dolog házszabályszerűségével kapcsolatban azért van kifogásom, mert ezt az 
előterjesztő meg szokta kapni. Tehát legalább az elolvasására biztosítson időt.(A 
bizottság munkatársa átad egy dokumentumot dr. Schiffer Andrásnak.) 

 
ELNÖK: Jó, természetesen. Akkor kettő perc szünetet tartunk. Köszönöm 

szépen. (Rövid szünet.) 
Folytatjuk az ülést. Ahogy a vitában is elhangzott, szeretném megnyugtatni 

Schiffer képviselőtársamat, hogy itt valójában szövegszerű pontosításról van szó, ezt 
részletesen kifejtettük itt az indokolásban, örülök neki, hogy képviselőtársam is látja, 
tehát szó sincs itt jogászkodásról, csak azért, hogy megfeleljünk a jogi előírásoknak is, 
ha egy országgyűlési határozati javaslatot hozunk, akkor az legyen pontos.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenki megkapta, olvasta a módosító 
javaslatunkat. Először döntést kell hoznunk. A módosító indítvány alapvetően tehát 
technikai jellegű, és pontosítja a TTIP magyar megfelelőjét, illetve a TISA magyar 
elnevezését.  

Kérdezem a határozati javaslat előterjesztőjét, hogy egyetért-e a módosító 
javaslattal.  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Igen, egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, egyetért-e a 

bizottság módosító indítványával. 
 
DR. MIKOLA ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Egyetértek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e, hogy 

a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatként nyújtsuk be. Aki igen, kérem, 
emelje föl a kezét! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Tisztelt Bizottság! Két további szavazást kell tennünk a jelentésről, illetve a vita 
lezárásáról. Ki az, aki támogatja, hogy a mai részletes vita főbb megállapításait 
összefoglaló jelentést fogadjunk el, amelyben megállapítjuk, hogy a H/9798. számú 
határozati javaslat megfelel a határozati házszabályi rendelkezések 44. § (1) 
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bekezdésében foglalt követelményeknek? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A 
jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért azzal, hogy a H/9798. számú 
határozati javaslat részletes vitáját bizottságunk ezennel lezárja. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság véleményét és a mai vita 
eredményeit tükröző jelentést elnöki aláírásommal nyújtom be a házelnök úrnak.  

Köszönöm szépen Schiffer András képviselőtársamnak mint előterjesztőnek, a 
kormány részéről pedig Mikola Istvánnak a részvételt. (Dr. Mikola István és dr. 
Schiffer András távozik az ülésről.) 

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy 
által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti 
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM 
(2016) 270; 2016/0133 (COD)]  
(A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ 142. § 
(1)-(2) bekezdése alapján és döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülést a 2. napirendi pont megtárgyalásával. A 
napirendi pont címe: egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy 
által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet. 
Ahogy említettem, a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a házszabály 
142. § (1)-(2) bekezdése alapján; döntést hozunk bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról.  

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a bizottsági üléseinken immár 
harmadik alkalommal foglalkozunk a migrációs válságra adott uniós válaszokkal. 
Legutóbb egy hete a Dublin III. rendelet felülvizsgálata volt napirenden, és azon az 
ülésen meggyőződhettünk arról, hogy az Európai Bizottság egy észszerűtlen elosztási 
mechanizmust javasol, hiszen a nemzetközi védelmet kérelmezők áthelyezése kapcsán 
született eddigi határozatok is hasonló elven alapultak, ugyanakkor azt látjuk, hogy a 
végrehajtásuk eredménytelen.  

Múlt héten tehát megkezdtük a szubszidiaritásvizsgálatot, amely reményeink 
szerint a mai nap a jelentés és a határozati javaslat benyújtásával folytatódik. 
Képviselőtársaim a jelentéstervezetet a pénteki napon megkapták, és volt idejük arra, 
hogy átolvassák és véleményezhetik.  

Annyit engedjenek meg képviselőtársaim, hogy kiemeljem, hogy a Dublin III. 
rendelet felülvizsgálata egy rendkívül komplex jogszabálytervezet, azonban a mi 
feladatunk a szubszidiaritás elvének vizsgálata, ami ebben az esetben az úgynevezett 
korrekciós elosztási mechanizmust és a jogalap megalapozottságát foglalja magában.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevételük a benyújtott 
jelentéstervezettel, illetve a Dublin III. rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Gyopáros képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, észrevételek 

GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden, 
kifejezetten egy politikai véleményt, ha szabad. Nyilván nem először kell hogy azt 
mondjuk ebben a bizottságban és az Országgyűlésben, hogy újra és újra jelét adja az 
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Európai Unió egyik-másik intézménye - nyilván elsősorban vezérhajóként az Európai 
Bizottság - annak, hogy szuverenitáskorlátozó javaslatokat terjeszt az európai 
tagállamok elé elfogadásra. Ez egy újabb ilyen eset, és fájó szívvel olvassa az ember 
azokat az EU-s elefántcsonttornyokból érkező kritikákat, miszerint alkalmasint az 
ilyen, az Európai Unió intézményeit, az Európai Unió egészét támadó, az európai 
közösséget, az európai családot támadó kritikák jogtalanok és nemzetieskedők, és a 
túlzott nacionalizmus alapján állnak. Holott az a helyzet ezzel szemben, hogy a 
legutóbbi kettő szubszidiaritásvizsgálattal együtt szerény véleményem szerint 
kifejezetten megalapozott, kifejezetten visszafogott és teljes mértékben jogszerű, 
nélkülöz mindenféle szélsőséges felhangot. Az ezt kísérő politikai véleményekkel együtt 
kell hogy ezt mondjam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maximálisan támogatható 
különösen olyan érzékeny időkben, mint amiket most a menekültválság idején kell 
tapasztalnunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ahogy a múlt 

heti bizottsági ülésen is elmondtam, a Jobbik üdvözli azt, hogy elindul ebben a 
kérdésben is a szubszidiaritásvizsgálat, ezt mindenképpen fontosnak tartjuk, és 
szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak a nagyon alapos munkáját. 
Áttekintettem az elénk került javaslatokat, és ez alapján döntöttem úgy, hogy nem is 
nyújtok be hozzá semmilyen apró módosítást sem, mert ez így kerek, ahogy van, és 
nagyon bízom benne, hogy az Országgyűlés ezt elsöprő többséggel tudja támogatni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha más hozzászólás 

nincs, engedjék meg, hogy összefoglaljam a jelentés főbb megállapításait.  
A javaslat 34-36. cikke által bevezetendő, úgynevezett korrekciós elosztási 

mechanizmus egy teljesen automatizált informatikai rendszer által vezérelt eljárást 
irányoz elő, amely alakítására a tagállamoknak nincsen lehetőségük, nincsen 
beleszólásuk. A nemzetközi védelmet kérelmezők áthelyezésére az előre meghatározott 
referenciaszint 150 százalékkal történő túllépése esetén kerülhet sor, azaz, amikor a 
kérelmek száma másfélszeresére emelkedik. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
informatikai rendszer által vezérelt eljárásrend lépne életbe automatikusan, felső 
korlátok nélkül. Teljes egészében kötelező lenne a belépés e mechanizmusba, az 
önkéntesség eleme hiányzik a javaslatból. 

A következő sarkalatos pont a múlt heti ülésünkön is már tárgyalt, úgynevezett 
pénzügyi szolidaritás. Nekem már a neve sem tetszik, félrevezető, hiszen itt nem 
szolidaritásról, hanem józan paraszti ésszel megfogalmazott büntetésről van szó, 
hozzáteszem, nem is kevésről, hiszen ha egy tagállam nem kíván ez elosztási 
mechanizmusban részt venni, akkor 250 ezer eurót kell személyenként megfizetni, ami 
átszámolva 79 millió forintot tesz ki. Ez az óriási összeg azon tagállamé lesz, amelyik 
elbírálja majd a kérelmet a mechanizmusból kimaradó helyett. Végül: az Európai 
Bizottság véleményem szerint olyan jogalapot választott, amely a menekültügyi 
kérelmek elbírálása szempontjából releváns, de nem büntetés kiszabására, avagy 
elosztási mechanizmus kiépítésre, tehát ilyen hatáskörbővítésre rendes jogalkotási 
eljárás útján nem kerülhetne sor.  

Tisztelt Bizottság! Tehát még egyszer kiemelném, hogy a javaslat VII. fejezetét 
újra kell gondolni, mert jelen formájában ellentétes a szubszidiaritás elvével.  
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Határozathozatalok 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát szavazást rendelek el. Ki az, aki támogatja, 
hogy jelentést nyújtsunk be az Országgyűlésnek az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról a COM (2016) 270 számú rendelettervezet vonatkozásában. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy 
egyhangú.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy határozati javaslatot 
nyújtsunk be az előbb megszavazott jelentés elfogadásáról. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a két indítvány legkésőbb a holnapi nap 
formálisan is benyújtásra kerül, hogy várhatóan a jövő héten napirenden is lehessen 
azok együttes általános vitája, továbbá a döntésig is el kell jutnunk, amely kapcsán 
számítok a frakciók támogatására.  

Tisztelt Bizottság! Végül engedjék meg, hogy tájékoztassam képviselőtársaimat, 
hogy a bizottság soron következő ülésére 2016. június 6-án, tehát jövő héten hétfőn 10 
órától kerül sor ebben a teremben. A tervezett napirendi pont: tájékoztató 
Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjára és konvergenciaprogramjára 
vonatkozó országspecifikus ajánlásról. Három előterjesztő lesz: Zupkó Gábor, az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője; Székely István, az Európai 
Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának igazgatója; Balogh László, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm képviselőtársaimnak a jelenlétet, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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