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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 23 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Bizottsági ülésünket megkezdjük. A 2010-2014-es
parlamenti ciklusban az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának alakuló ülését
megnyitom. Köszöntöm alelnöktársaimat, köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság és a
frakciók munkatársait. Köszöntöm meghívott vendégeinket és a sajtó igen tisztelt képviselőit.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.

Tisztelt Bizottság! Az első teendőnk a napirendi javaslat elfogadása. Elnöki
jogkörömből fakadóan az alakuló ülésre egyetlenegy napirendi pontot javasoltam a
meghívóban, amit képviselőtársaimnak e-mailben jeleztem: a bizottság feladatainak
áttekintése és a teendők megvitatása.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki elfogadja a napirendet? Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.) Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontot.

Tisztelt Bizottság! Előre is elnézést kérek a hangom miatt, de nemrégen keltem fel az
influenzából. Remélhetőleg a hangom a következő bizottsági ülésre visszajön.

A bizottság feladatainak áttekintése és a teendők megvitatása

Az elnök tájékoztatója

A mai napi egyetlen napirendi pontunk tehát a bizottság feladatainak az áttekintése és
a teendők megvitatása. Úgy terveztem, hogy ez egy rövid alakuló ülés, körülbelül 25-30 perc,
remélem, hogy ez elegendő lesz számunkra, hogy minden információt megkapjanak
különösen azon képviselők, akik most kezdik a parlamenti ciklusukat.

Mielőtt hozzákezdenénk a tárgyaláshoz, kérem, engedjék meg, hogy én is gratuláljak
önöknek az erre a ciklusra elnyert képviselői mandátumhoz. Ahhoz pedig kiváltképpen
gratulálok, hogy önök az Európai ügyek bizottságát választották, mert meggyőződésem, hogy
önök a parlament legfontosabb bizottságában kezdik el a munkájukat, hiszen a 2004. évi LIII.
törvény alapján - amit még a bizottsági üléseinken sokszor fognak hallani - vannak olyan
ügyek az úgynevezett egyeztetési eljárás keretében, amik kapcsán a bizottságunk az egész
parlament nevében ad mandátumot a kormánynak, például hogy egyes ügyekben milyen
álláspontot képviseljen Brüsszelben a Tanácsban. Úgy vélem, hogy ebben rejlik igazán a
bizottságunk ereje.

Tisztelt Bizottság! Tehát a mai ülésünk célja a hagyományokat követve, hogy rövid
tájékoztatást adjunk arról, hogy milyen feladatai vannak a bizottságnak, elsősorban azon
képviselőtársaimnak - akik, ha jól számolom, 11-en vannak -, akik most kapcsolódnak be a
bizottságunk munkájába.

Először is nagyon röviden, pár percben a bizottság tevékenységéről. Bizottságunk
jogelődje 18 évvel ezelőtt, 1992 júniusában alakult meg mint a parlament különbizottsága.
Azért emlékszem ilyen pontosan az időpontra, mert az első parlamenti ciklusban közel két
hónapos előkészítő munka után én kezdeményeztem a közép-európai országok parlamentjei
közül elsőként ennek a bizottságnak létrehozását. 1994-ben pedig már mint állandó bizottság
kezdte meg a munkáját Európai integrációs ügyek bizottsága néven, akkori elnöke Orbán
Viktor volt. A bizottság elnevezése 2004. május 1-jével, az európai uniós csatlakozásunkat
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követően megváltozott, és nyerte el a mai elnevezését, az Európai ügyek bizottsága nevet.
Ekkor Szent-Iványi István volt a bizottság elnöke.

Tisztelt Bizottság! Bizottságunknak négy alapvető feladata van. Az egyik a részvétel a
törvényalkotás folyamatában - mint minden más bizottságnak -, a második a kormány európai
uniós politikájának az ellenőrzése, a harmadik az egyeztetési eljárások lefolytatása, és végül a
negyedik a részvétel a parlamentközi nemzetközi együttműködésben.

A feladat- és hatáskörök tekintetében a törvényalkotás folyamatában mi ugyanúgy
működünk, mint minden más rendes bizottság.

A másik fontos feladata a bizottságunknak - mint minden más bizottságnak is, de
bizonyos mértékig kibővített hatáskörrel - a meghallgatások. A Európai ügyek bizottsága -
mint minden bizottság - meghallgatja az újonnan kinevezendő miniszterjelölteket; ez
várhatóan jövő héten lesz. Meghallgatja továbbá azokat a nagykövetjelölteket - őket a külügyi
bizottság is meghallgatja -, akiket az Európai Unió tagállamaiba neveztek ki.

Az eddigi gyakorlat szerint a Házbizottság döntése értelmében a bizottság három
miniszterjelöltet hallgat meg. A külügyminiszter-jelöltet, az igazságügyi és rendészeti
miniszterjelöltet - most új névvel lesz -, valamint az uniós pénzek felhasználását felügyelő

miniszterjelöltet a kinevezésük előtt hallgatjuk meg.
Végül pedig a meghallgatásunk abban bővül ki, hogy az Európai Bizottság, az Európai

Bíróság, az Elsőfokú Bíróság, a Számvevőszék és az Európai Beruházási Bank
igazgatóbizottsága magyar tagjainak javasolt személyeket is meghallgatjuk. Egyébként a fent
említettek meghallgatása nem kötelező, a bizottság ugyan róluk nem szavaz, de mégis fontos,
hogy bizottságunk előtt meghallgassuk őket. (Balczó Zoltán, Bana Tibor és Samu Tamás
Gergő megérkezik az ülésre.)

Még két fontos tevékenysége van bizottságunknak. Az egyik, hogy a kormány európai
uniós politikájával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségéből adódóan évente egy jelentés
készül, és ezt a jelentést nyújtja be a bizottságunk az Országgyűlésnek, ez pedig nem más,
mint a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai
integráció helyzetéről szóló jelentés. Másodszor pedig az úgynevezett konzultációs ülés
keretében az Európai Tanács ülését - minden fél évben történik ez - megelőzően a kormány
tájékoztatja az Országgyűlést az ott érvényre juttatni kívánt magyar álláspontokról. A
konzultációs ülésen az Európai ügyek bizottsága elnöksége vesz részt.

Az egyik legkülönlegesebb és legfontosabb feladatunk az úgynevezett egyeztetési
eljárás. Sokszor fogják hallani a 2004. évi LIII. törvényt - ami nem más, mint a bizottságunk
bibliája -, vagyis az Országgyűlés és a kormány európai uniós ügyekben történő

együttműködéséről szóló törvényt. Ez alapján az Európai ügyek bizottsága vesz részt a
kormány által az Európai Unió Tanácsában képviselendő magyar álláspont kialakításában egy
különleges parlamenti eljárás, az úgynevezett egyeztetési eljárás keretében. Az egyeztetési
eljárásban az Európai ügyek bizottsága döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, a bizottság a
plenáris ülés helyett hozza meg a döntéseket.

Tehát az egyeztetési eljárás különleges abból a szempontból is, hogy a bizottság
gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket a törvényalkotás folyamatában az állandó
bizottságok és a plenáris ülés együtt látnak el. Tehát ez rendkívül fontos feladata a
bizottságunknak.

Egy másik, különlegesnek tűnő, ám annál fontosabb hatásköre a bizottságnak, hogy a
lisszaboni szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően az Európai Unió nemzeti
parlamentjei jogosultak véleményezni az Európai Bizottság jogalkotási tervezeteit abból a
szempontból, hogy azok mennyiben felelnek meg a szubszidiaritás elvének és
követelményének. Ez a szubszidiaritás vizsgálata, erről már többször volt szó,
bizottságunkban ezzel is találkoznak. (Ivanics Ferenc megérkezik az ülésre.)
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Rendkívül fontos lesz az eljövendő négy évben bizottságunk számára az a feladatkör,
amit az elmúlt időszakban az Új Magyarország fejlesztési terv végrehajtását felügyelő eseti
bizottság Pelczné Gáll Ildikó képviselő asszony elnökletével végzett. Most bizottságunk
ülésein tervezzük ennek a munkának az elvégzését, hogy végre teljes körű és átfogó képet
kapjunk az uniós források sokszor átláthatatlan és szövevényes rendszeréről. Ez korábban
önálló bizottságként működött, ezt a feladatot a bizottság magához vonta, és azt tervezzük,
hogy minden második héten kibővített napirendek keretében lesz erről szó.

A nemzetközi kapcsolatokról. Ami a bizottságunk nemzetközi tevékenységét illeti:
gyakran fogad és küld delegációkat az uniós intézményekbe, a tagállamok, valamint a
tagjelölt országok parlamentjeibe. Hadd mondjam el, hogy a nemzetközi kapcsolatokat
tekintve bizottságunk rendkívül intenzív munkát végez, természetesen fókuszban az Európai
Parlament, az uniós Bizottság és a nemzeti parlamentek társbizottságai.

Itt szeretném kiemelni azt a hatalmas kihívást, ami nemcsak az országnak, hanem a
kormánynak és bizottságunknak is egy óriási munkát jelent, ez nem más, mint a 2011. évi
magyar elnökség fél éve. A tagországok parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó
bizottságainak találkozóját, francia nevén rövidítve a COSAC-ot - amit majd sokszor fognak
hallani -, 2011. első félévében nekünk kell megszervezni. Már 2010. második félévének egyik
legfontosabb feladata a 2011. első félévében megrendezendő magyar COSAC-elnökségi és a
COSAC-ülés előkészítése, megszervezése.

Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a résztvevők száma az elnökségi
ülésen körülbelül 100 fő, a nagy COSAC-ülésen pedig 300 fő. Ez háromnapos rendezvény.
Ember legyen a talpán, aki ezt tisztességesen meg tudja szervezni. Most látom azt, hogy a
spanyol kollégák küszködnek ezzel. Mi minden támogatást természetesen már most
megadunk, és a következő fél évben a trojka, tehát az elkövetkezendő belga-magyar és az
utána következő lengyel elnökség együttesen dolgozik. Ez az itteni bizottságunk
elnökségének egy fokozottabb feladatot ad. Egyébként az ülések várható dátuma február
közepe, illetve május. A két nagy COSAC lebonyolításában minden képviselőtársam,
nyelveket tudó képviselőtársam munkájára számítok.

Bizottságunk félévente elkészített munkaterv alapján végzi a munkáját, amit itt
egyébként megvitatunk. Ha a frakcióknak van elképzelésük, az elnökséget megkereshetik
esetleg itt, a bizottsági ülésen is, és ezt beiktatjuk. Ezt minden félév során fogadjuk el. Ezek
között is legfontosabb az egyeztetési eljárások ütemezése azért, hogy a bizottság
állásfoglalása megelőzze a mindenkori Tanács ülését, hogy megfelelő mandátumot tudjunk
adni a kormánynak. A bizottsági ülések egyébként legtöbb esetben nyilvánosak. Vannak
állandó meghívott vendégeink, a sajtó képviselői természetesen. Zárt ülés megtartására csak
meghatározott esetekben kerülhet sor, például az egyeztetési eljárásokkal kapcsolatban az
állásfoglalás elfogadása, vagy például a nagykövetjelöltek meghallgatása.

Végül pedig szólnom kell a parlamenti uniós adatbázisról. Az Országgyűlés belső
hálózatán minden képviselőtársam számára elérhetők azok az elektronikus adatbázisok,
amelyek segítik az egyeztetési eljárást, illetve a képviselők uniós ügyekről történő
tájékozódását. Minden bizottsági tag megkapta az „Útmutató az európai uniós dokumentum
nyilvántartásokhoz” című kiadványt, amely részletes tájékoztatást ad a parlamenti és egyéb
EU-s intézmények által működtetett, nyilvános adatbázisokról. Ha ezzel kapcsolatban
valakinek bővebb információra van szüksége, kérem, forduljon Juhász László
főtanácsadóhoz. A parlamenti uniós adatbázisok egyébként elérhetők a
Parlanet/PAIR/Európai Unió/Európai Uniós dokumentumok cím alatt.

Tisztelt Bizottság! Ennyit röviden arról, hogy egy átfogó tájékoztatást tudjak adni a
bizottság működéséről, feladatairól.

Végül pedig szeretném bemutatni a bizottság munkatársait. Jobbomon van Juhász
László titkárságvezető. Mellette dr. Ragány Angéla - tessék fölállni (Megtörténik.) -, aki
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jogászi feladatokat lát el, feladata továbbá a bizottság üléseinek szervezése, az Európai Unió
jogalkotási folyamatainak figyelemmel kísérése. Dr. Tamás Csaba Gergely (Feláll.) jogászi
feladatokat lát el, feladata az egyeztetési eljárások szakmai előkészítése, a törvényjavaslatok
figyelemmel kísérése, az Európai Unió jogalkotási folyamatainak figyelemmel kísérése.
Dóczy Zsuzsanna (Feláll.) feladata az Országgyűlés európai uniós honlapjának a
szerkesztése, frissítése, az EUDOC adatbázis kezelése. Ő az IPEX kontaktszemélye. Feladata
az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság által az Országgyűlés számára közvetlenül
megküldött dokumentumok postafiókjának a kezelése. Tóth-Győrvári Erzsébet (Feláll.)
feladata az EUDOC adatbázis-kezelés, a bizottság üléseinek a lebonyolítása. Végül Tokovicz
Éva titkárnő (Feláll.), akit szeretettel köszöntünk.

Tisztelt Bizottság! Ennyit a bizottságról. Egyébként a bizottság állandó ülései itt
lesznek, a főemelet 61. számú üléstermében. Egy kicsit átalakítottuk az ülésrendet, mert az
elmúlt időszakban - a régi képviselők tudják - nagyon szoros volt a székek elhelyezése, ezért
egy kicsit bővítettünk, hogy nyugodtan tudjanak közlekedni a képviselők, ez egyébként a
képviselőtársaim kényelmét szolgálja. Abban is egy kicsit változtattunk, hogy a mindenkori,
meghallgatáson részt vevő minisztériumi képviselők, illetve nagykövetjelöltek vagy a
meghallgatáson résztvevők velünk szemben foglalnak helyet, nem pedig mellettünk, ezzel is
egy kicsit elkülönítjük a hatásköri ágazatokat, ezzel is tisztába téve, hogy mi vagyunk a
bizottság elnöksége, és mi kérdezzük, akiket kérdezni kell.

Úgy gondolom, hogy még maradt pár perc arra, hogy a bizottság régi és új tagjai
bemutatkozzanak. Először alelnöktársaimat kérem, hogy röviden mutatkozzanak be. Kérem,
hogy jelezzék a nyelvtudásukat, honnan jöttek, milyen szakterületen szeretnének dolgozni.
Először kérem Firtl Mátyás urat!

A képviselők bemutatkozása

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Firtl Mátyás vagyok, Sopron város
országgyűlési képviselője. Az Európai ügyek bizottságának az elmúlt ciklusban az alelnöke
voltam. Németül és horvátul beszélek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Mile Lajos felé:) Tessék parancsolni!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Üdvözlöm a kedves képviselőtársakat.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én régi-új vagyok ebben a parlamentben, ’90 és ’94 között
már voltam képviselő. Most a Lehet Más a Politika színeiben jutottam be. Franciából van
felsőfokú nyelvvizsgám. Országos listáról kerültem be. Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök
között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérem képviselő asszonyt, majd
képviselőtársaimat, röviden mutatkozzanak be.

PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm az elnökséget, a
kollégákat és képviselőtársaimat is. Második alkalommal kerültem be az Európai ügyek
bizottságába, és kezdem itt meg a működésemet, rövid távon. Angolul, németül és
emlékeimben oroszul beszélek. Köszönöm szépen. (Derültség.)

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm a szót. Braun Márton vagyok, ’98 óta
tagja ennek a bizottságnak. A bizottságon belül főként a pénzügy-politikai kérdésekkel
foglalkoztam, ezek tartoztak hozzám más egyéb, nagyon érdekes témák mellett. Talán annyit
még érdemes elmondani, hogy ’99 óta vagyok az Európa tanácsi delegáció tagja, tehát van
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valamennyi nemzetközi tapasztalatom. Angolból van nyelvvizsgapapírom - azt nem mondom,
hogy beszélek -, és nekem már emlékeim sincsenek az oroszról. (Derültség.)

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ékes József vagyok, negyedik ciklusomat kezdem meg,
ebből ez a harmadik ciklus, amelyben az európai ügyek kérdésével foglalkozom. Az Európa
Tanács tagja vagyok, németül beszélek. Az a szerencse ért annak idején, hogy az európai
választójogi kérdés egyeztetésének az egyik oszlopos tagja voltam.

GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Gyopáros Alpár vagyok, a csornai egyéni körzetből
kerültem a parlamentbe. Az előző ciklus legvégén a foglalkoztatási bizottságban
dolgozhattam. Az átigazolási időszakban sikerült elérni, hogy ide kerüljek, ebbe a bizottságba,
nagyon örülök neki. Németül értek, angolul beszélek is, az oroszra nem is emlékszem.
(Derültség.)

IVANICS FERENC (Fidesz): Ivanics Ferenc vagyok. Hogy Sopron és Csorna között
ne maradjon ki a választókörzet, a kapuvári választókörzetnek vagyok az egyéni képviselője.
’98 végétől vagyok ennek a bizottságnak a tagja. Előtte fél évet a költségvetési bizottságban
dolgoztam. Nekem angolból kell fejlődnöm. Köszönöm.

LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Lipők Sándor vagyok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú választókerületének egyéni
képviselője, ez a baktalórántházi körzet. Többek között Kemecse város polgármestere is
vagyok. Európai uniós ügyek tekintetében euromanager képesítésem van, felsőfokú
tanulmányokat folytattam. Angolból minimális ismeretekkel rendelkezem.

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Én is köszöntök mindenkit. Mengyi Roland
vagyok, Tiszaújváros egyéni országgyűlési képviselője, új képviselő. Eddig bizottsági és
parlamenti munkát még nem végeztem. Jogász vagyok, társasági szakjogász, jellemzően
gazdasági területtel szeretnék foglalkozni.

NÓGRÁDI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nógrádi Zoltán
vagyok, Szeged és a hozzá tartozó homokhátság egyéni országgyűlési képviselője,
Mórahalom polgármestere. Harmadik ciklusomat kezdem meg a bizottságban. Angolul
beszélek, és a fejlesztéspolitikával foglalkoztam.

BEBES ISTVÁN (Fidesz): Bebes István vagyok, negyedik ciklusomat kezdem a
parlamentben. 2000 és 2004 között már tagja voltam a bizottságnak, azóta az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság tagja voltam, most visszakerültem ide. Németül beszélek - ez a
főnyelv -, és angolul fejlődök. Köszönöm.

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik): Samu Tamás Gergő vagyok, a Békés megyei
területi listáról kerültem az Országgyűlésbe. Angolból van még mit fejlődnöm, értem, de
beszélni már kevésbé tudom. Ezenkívül Szegedi Csanád EP-képviselőnek voltam 8 hónapig
munkatársa. Köszönöm.

BANA TIBOR (Jobbik): Bana Tibor vagyok, Vas megye 5. számú
választókerületében indultam, de országos listáról kerültem be. Újonc vagyok nemcsak az
Országgyűlésben, hanem a bizottságban is. Németül és angolul beszélek. Én pedig Balczó
Zoltán EP-képviselő mellett voltam belföldi asszisztens az elmúlt egy évben. Köszönöm.
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BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Balczó Zoltán vagyok, ’98 és 2002 között voltam
országgyűlési képviselő. Jelenleg reményeim szerint sikerült végre lemondani az európai
parlamenti mandátumomról, mert egy téves jogértelmezést kaptam, de talán rendben van most
már a dolog, nem összeférhetetlen itteni szempontból.

A nyelvtudásomat tekintve középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. És ha már
az orosz fölmerült, annyit hadd mondjak, hogy az Európai Parlament orosz delegációnak
voltam a tagja, és a banketten kellő vodka megivása után kiválóan tudtam alkalmazni régi,
féléves tanulmányutam szóhasználatait. Recska dvizsetsza!

DR. BOTKA LÁSZLÓ (MSZP): Botka László vagyok, negyedik parlamenti
ciklusomat kezdem, ebből négy évet a külügyi bizottságban dolgoztam ’94 és ’98 között, az
elmúlt nyolc évben pedig ebben a bizottságban. Örömmel hallottam elnök úr szavait, hiszen
én is úgy értékelem, hogy az elmúlt nyolc évben nemcsak a parlament legfontosabb bizottsága
volt a mi bizottságunk, hanem az a bizottság is, ahol valóban a leginkább szakmai munka volt,
hiszen az európai uniós ügyek feltételezik azt, hogy a mindenkori magyar kormány akkor
tudja a magyar álláspontot képviselni, ha lehetőség szerint konszenzus van a lépései és a
politikája mögött. Arról nem is beszélve, hogy olyan uniós folyamatokban is állást kell
foglalnunk, ami túlmutat egy-egy magyar kormányzati cikluson. Szeged országgyűlési
képviselőjeként értelemszerűen elsősorban a regionális politika az, amivel foglalkoztam.

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Vejkey Imre vagyok, alkotmányjogász, így kerültem
közel a politikához. Tolna megyei listán kerültem első ciklusomban a parlamentbe, így
óhatatlanul először ülök ebben a bizottságban. Angol, illetve német nyelvismerettel
rendelkezem. Fejleszteni fogom. Köszönöm szépen.

UGHY ATTILA (Fidesz): Ughy Attila vagyok, Budapest 27. választókerületéből
kerültem be az Országgyűlésbe. ’98 és 2002 között már voltam országgyűlési képviselő,
akkor olyan túljelentkezés volt ebbe a bizottságba, hogy nem jutottam be. Az átigazolási
időszak ugyan nyolc évet váratott magára, de most, így a második körben már sikerült a
szívemhez igazából közel álló területekkel foglalkozni. Annak a kerületnek vagyok egyébként
a képviselője, amellyel mindannyiótok találkozik, amikor utazik és amikor érkezik haza, ez a
nemzetközi repülőtér, Ferihegy. A fővárosban pedig a városfejlesztési bizottságnak vagyok az
elnöke, amelyik elsősorban a fejlesztéspolitikai kérdésekkel foglalkozik Budapesten.

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz): Tessely Zoltán vagyok, szeretettel köszöntök én is
mindenkit. Bicske város polgármestere vagyok. Fejér megye 7. számú választókerületéből
kerültem ide a parlamentbe, új képviselő vagyok. Angol nyelven beszélek.

ELNÖK: Köszönöm szépen a bemutatkozásokat. Mint a bizottság elnöke remélem,
hogy egy jó együttműködés alakul ki a bizottság elnöksége és tagjai között, hiszen van egy
közös érdekünk, hogy Magyarországot minél jobban képviseljük elsősorban azon külföldi
fórumokon, ahol meg kell jelennünk. Itt a bizottságnak van egy régi, ha úgy tetszik, új
szokása is, hogy ebből nem tágítunk. Magyarország érdeke az, hogy Magyarország minél
jobban szerepeljen az Európai Unió minden fórumán, beleértve a magyar parlamentet is.

Ismétlem: a jövő évi magyar elnökség alatt számtalan lehetőségünk lesz találkozni
külföldi kollegákkal, társbizottságokkal, az Európai Parlament képviselőivel és a Bizottság
munkatársaival, képviselőivel. Én erre az együttműködésre kérem képviselőtársaimat.

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban valakinek
kérdése, véleménye. Ha van, most megteheti. (Nincs jelzés.) Nincs.
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Tisztelt Bizottság! Akkor nincs más hátra, mint előre… (Balczó Zoltán jelentkezik.)
Balczó Zoltán, tessék parancsolni!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Azt hiszem, az egyebek közé tartozik, hogy
nyilvánvalóan a bizottság akkor ülésezik majd, amikor munkája van, és gyakran hallottam,
hogy egy héten többször is. De kialakult-e, vagy ki kívánjuk-e alakítani, hogy mi lesz a
reguláris időpontja az üléseknek? Erre van-e már elképzelés?

ELNÖK: Először is: a bizottság ügyrendjét valószínűleg a jövő héten fogjuk elfogadni,
addig még pontosítjuk. Másodszor pedig: itt van egy régi szokás, hogy általában véve, mivel
sok a vidéki képviselő - én is vidéki képviselő vagyok -, ezért próbáljuk a bizottsági munkát
egy kicsit úgy alakítani, hogy a vidéki képviselőknek minél inkább megfelelő legyen. Ez azt
jelenti, hogy egyelőre úgy van, hogy hétfőn és kedden parlament van, így szeretnénk, ha
kedden délelőtt vagy délután - legkirívóbb esetben szerdán, de leginkább kedden - lenne a
bizottság ülése. Illetve, ha szükséges, hétfőn 11 vagy 12 órakor a parlament ülésének
megkezdése előtt, ha úgy kívánja a helyzet, hogy a kormány valamifajta javaslatot benyújt, és
erről szavaznunk kell, egy gyors bizottsági ülést fogunk tartani. Tehát most képviselőtársaim
arra számítsanak, hogy kedden délelőtt vagy délután lennének a bizottsági ülések.

Természetesen mivel az elkövetkezendő héten lesznek a miniszteri meghallgatások, ez
alapvetően befolyásolja a bizottságunk üléseit. Egy miniszter meghallgatását már tudjuk:
2010. május 27-én, csütörtökön 14 órakor - kérem feljegyezni - Martonyi János
külügyminiszter-jelölt meghallgatása lesz. Még két miniszterjelölt meghallgatását tervezzük,
nem tudjuk pontosan, mikor. A Házbizottság információja szerint csütörtökön és pénteken
lennének a meghallgatások. Én úgy szeretném, hogy legalább még egy miniszterjelöltet a
csütörtöki napon meghallgatni, de ez sajnos nem tőlünk függ, mert 19 bizottság van, és mi
csak egy vagyunk a sok közül. (Közbeszólás: A legfontosabb bizottság.) A legfontosabb
bizottság.

Elnöki zárszó

Tisztelt Bizottság! Ha nincs más javaslat az egyebekben, akkor a bizottság ülését
bezárom. Megköszönöm a bizottság résztvevőinek, hogy eljöttek. Kérem, hogy jövő héten
találkozzunk. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 55 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


