ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG
SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY

Lezárva: 2020. március 26-án 1530

Az Országgyűlés 2020. évi március – április havi ülésterve
április

március
március 30.

Előterjesztések
március
30.
(hétfő)

1.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8.
cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat (T/383.) 1 2

2.

Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni
elégtétel érvényesítéséről szóló törvényjavaslat (T/2923.)

3.

A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4073.)

4.

Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és
tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi
Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade
Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
(T/7999.) 3

április 6-7-8-9.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8-9.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
2
A megelőző ciklusból átiktatott iromány!
3
Uniós napirendi pont!
1

április

március
március 30.

Előterjesztések
március
30.
(hétfő)

5.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására
tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat (T/9467.) 4

6.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási
feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló
törvényjavaslat (T/9474.) 7

7.

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény
hatálybalépésével
összefüggő,
valamint
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/9677.) 9

biz. jelentések
vitája 5

április 6-7-8-9.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8-9.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 6

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 8
bizottsági
részl. vita

TAB eljárás

TAB eljárás

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról
és a zszav.

Uniós napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
6 A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
7 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
8 Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
9 Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
4

5

2. oldal

április

március
március 30.

Előterjesztések
március
30.
(hétfő)

8.

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat
(T/9790.) 10

április 6-7-8-9.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 6-7-8-9.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

biz. jelentések
vitája
döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 11 12

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati
9.
normakontroll körében (B/6665.) és annak elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/7915. szám)
Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről (B/7481.) és annak
10.
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7916. szám)
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója
11. (B/7208.) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/8006. szám)
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017.
12. január - 2018. december) (B/8328.) és annak elfogadásáról
szóló határozati javaslat (H/9465. szám)

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
11 Sürgős tárgyalásban!
12 Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
10

3. oldal

március
április 6-7-8-9.
és április 14.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete

március 30.

Előterjesztések
március
30.
(hétfő)

13.

14.

15.
16.
17.

18.

A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
szóló törvényjavalat (T/9473.)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavalat
(T/2638.)
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavalat (T/4066.)
A
klímavészhelyzet
kihirdetéséről
szóló
törvényjavalat (T/7021.)
Az
éghajlatváltozási
veszélyhelyzetből
fakadó,
halasztást nem tűrő feladatokról szóló határozati
javaslat (H/7380.)
A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt
visszaküldött, az Országgyűlés 2018. július 20-i ülésnapján
elfogadott „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő
módosításáról” szóló törvény (T/384/11.)

biz. jelentések
vitája 13

április 6-7-8-9.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

Kormány által benyújtott önálló indítvány
Bizottság által benyújtott önálló indítvány
Képviselői önálló indítvány
Személyi javaslat
Politikai vita kezdeményezése

14

április 14.
(kedd)

április 20-21-22-23.
és április 27.
Az ülés
Az ülés
első hete
második hete
április 20-21-22-23.
(hétfő-kedd-szerdacsütörtök)

április 27.
(hétfő)

döntés az össz.
mód. jav.-ról és
a zszav. 14

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelölése

13

április

Vitaszakaszok jelölése
plenáris vitaszakasz
bizottsági szakasz
TAB szakasz

A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.
4. oldal

