
Az Országgyűlés
Külügyi bizottsága

-- --- - - -----

Iromány száma: T/4362/...)

Benyújtás dátuma:

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

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Érkezett: 20t fEB 2 d, 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága- a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az egyrészről az
Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény
Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló
T/4362. számú törvényjavaslathoz a következő részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot terjeszti elő:

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) A 2. §,[és] a 3. §, a 6. § és az 1. melléklet a Megállapodás 385. Cikk 2. bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és [az S.Ja 6. § hatálybalépésének naptári napját a
külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

Indokolás

A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a törvény - így a melléklete is, amelyben a
Megállapodás hiteles szövege szerepel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. A 4. § (2)
bekezdése pedig a mellékletre utaló 3. §-t egy későbbi időpontban (a Megállapodás 385. cikk 2.
bekezdésében meghatározott időpontban) lépteti hatályba, azonban a 3. § nem azonos a
Megállapodással, így a Megállapodást tartalmazó mellékletet szükséges az arra utaló szakasszal
azonos időpontban hatályba léptetni. Emellett, a 4. § (3) bekezdése tévesen hivatkozik az 5. §-ra: a
hatálybalépés naptári napjának a külpolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett
közlemény általi megállapítása helyesen a 6. _§_-1.'1 a korábbi Megállapodást kihirdető törvényre
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