
Az Országgyűlés
Külügyi bizottsága

Iromány száma: T/4358/ 2,

Benyújtás dátuma:

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Németh Zsolt elnök

ORSZÁCruYŰLÉS HIVATALA

Érkezett. :1019 lB 21

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága- a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján- a Magyarország és
Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
szóló T/4358. számú törvényjavaslathoz a következő részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő:

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§

(2) A 2. §.,_ (és] ~ 3. § és a 6. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban
lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §.,_ [és] .1:1 3. § és a 6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 
Módosítás jellege: módosítás

5.§

[Az e]_E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének
szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § 
Módosítás jellege: módosítás



6.§

(1) [E törvény kihirdetésével egyidejűleg] (h]Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és
Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában
Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1997.
évi XXXIX. törvény.

(2) [E törvény kihirdetésével egyidejűleg] (h]Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és
Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt
Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás
kihirdetéséről szóló 2004. évi XXXVIII. törvény.

Indokolás

Az 1. módosító ponthoz

Az Egyezmény a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdése szerint az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba, melynek naptári napját annak ismertté válását követően a
külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben tett közleményével teszi közre. A
törvényjavaslat 6. §-hoz fűzött részletes indokolására is figyelemmel a törvények hatályon kívül
helyezésének napja megegyezik az Egyezmény hatályba lépésének naptári napjával.

A 2. módosító ponthoz

Nyelvhelyességi pontosítás.

A 3. módosító ponthoz

Az Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni a 6. § (1) és (2) bekezdésében
szereplő törvények hatályon kívül helyezéséről.
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