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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló
szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt,
az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv,
valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság,
a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák
Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai
Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003.
április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1669. szám)

(Általános vita)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke

Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke
Bebes István (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Gyopáros Alpár (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Káli Sándor (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Ékes József (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz) távolléte idejére Gyopáros Alpárnak (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)
Ughy Attila (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KNDP)
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)
Bebes István (Fidesz) távolléte idejére Nógrádi Zoltánnak (Fidesz)

Meghívott

Ódor Bálint helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 02 perc)

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársamat, köszöntöm a napirendi
pont előadóját, a meghívott vendégeket, szakértőket. Megállapítom az aláírt jelenléti ív és az
eseti képviseleti megbízások alapján, hogy bizottságunk határozatképes. Mindjárt itt az elején
szeretném bejelenteni, hogy Vejkey Imre képviselő úr képviseli Ughy Attilát; Nógrádi Zoltán
Bebes Istvánt; Gyopáros Alpár Lipők Sándort. (Közbeszólás: Bebes István itt van.) Igen,
bocsánat, Bebes képviselő úr itt van. Bebes István helyettesíti Mengyi Rolandot; Hörcsik
Richárd Ékes Józsefet és végül Káli Sándor képviselő úr Botka Lászlót.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülésünk egyetlen megtárgyalandó napirendi pontja
az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti
rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga
Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi
Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn
Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az
Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság,
a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a
Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről
szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat.
Tisztelettel köszöntöm Ódor Bálint helyettes államtitkár urat, a napirendi pont előadóját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Tanács 2008. decemberi és 2009. júniusi
következtetései kimondják, hogy abban az esetben, ha a lisszaboni szerződés a 2009-es
európai parlamenti választások után lépne hatályba, átmeneti intézkedést kell elfogadni, hogy
azok a tagállamok, amelyek a lisszaboni szerződés szerint több európai parlamenti képviselői
hellyel rendelkeztek, mint a nizzai szerződés szerint, a 2009-2014 közötti ciklusban már
megkaphassák az összesen 18 többlethelyet. Szükséges továbbá engedélyezni azt is, hogy az
Európai Parlament összlétszáma ideiglenesen átlépje a 750+1 főt, ugyanis Németország,
amely a nizzai szerződés értelmében a 2009-es EP-választásokon 99 képviselői helyhez jutott,
a lisszaboni szerződés rendelkezései szerint már csak 96 helyre lenne jogosult. Az Európai
Tanács 2009. júniusi határozata értelmében azonban az Európai Parlament létszáma
átmenetileg 754 főre növekszik, tehát Németország a három plusz helyet 2014-ig
megtarthatja. A 18 többlethely elosztása: Bulgária 1, Hollandia 1, Spanyolország 4, Ausztria
2, Franciaország 2, Lengyelország 1, Olaszország 1, Szlovénia 1, Lettország 1, Svédország 2,
Málta 1, Egyesült Királyság 1. Tehát erről van szó, azt is mondhatnám, hogy egy technikai
módosítás.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megadom a szót előterjesztőnek, államtitkár úrnak. Tessék
parancsolni!

ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Csak
nagyon röviden szólnék, lévén, hogy tényleg technikai kérdésről van szó. Valóban, a 2009.
júniusi európai parlamenti választásokat a nizzai szerződés alapján tartottuk még meg, 2009.
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december 1-jén viszont hatályba lépett a lisszaboni szerződés, ahol ez a 18 többlethely
szerepel, ezért szükségessé vált a lisszaboni szerződés módosítása, méghozzá az átmeneti
intézkedésekről szóló jegyzőkönyv módosítása. Ehhez 2009. december 4-én a spanyol
elnökség megtette a javaslatát, a módosítási javaslatát. A lisszaboni szerződés szerinti
felülvizsgálati eljárást alkalmazták a tagállamok és az Unió, ez az EU-szerződés 48. cikke,
ebbe az új szabály szerint az Európai Parlamentet is be kell vonni, illetve a Konventet is össze
kell hívni egy kormányközi konferencia előtt, de lévén, hogy egy technikai kérdésről van szó,
az Európai Parlament eltekintett attól, hogy Konventre kerüljön sor.

A 2010. júniusi Európai Tanács döntött a mandátumról és a kormányközi konferencia
összehívásáról a spanyol javaslat alapján. Ez a spanyol javaslat egy technikai javaslat, mert
átvezeti a lisszaboni szerződés módosításait. (Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.)

Egy nagyon rövid kormányközi konferenciára került sor június 23-án, ahol az állandó
képviselők ültek össze Brüsszelben, és elfogadták ezt a jegyzőkönyv-módosítást. A
jegyzőkönyv-módosítás arról is rendelkezik, hogy ez a jegyzőkönyv-módosítás 2010.
december 1-jén lép hatályba, vagy akkor, amikor az utolsó megerősítési okmány is letétbe
helyezésre került. A Külügyminisztérium különösen fontosnak tartja, hogy tekintettel arra is,
hogy 2011. január 1-jétől Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros
elnökségét, ne késlekedjünk ebben a ratifikációban, ezért üdvözöljük, hogy ma már a
parlament elé került ez az előterjesztés. Úgyhogy azt szeretném megerősíteni, hogy fontos
kérdés olyan szempontból, hogy az elnökség miatt Magyarország teljesítse ezt a feladatot,
illetve technikai kérdésről van szó, Magyarországot nem érinti a kérdés olyan értelemben,
hogy nem lesz több európai parlamenti képviselőnk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, most
elmondhatja. (Jelzésre:) Mile alelnök úr, tessék parancsolni!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Nekem két kérdésem
vagy megjegyzésem lenne. Az egyik: most is úgy tartjuk ezt a bizottsági ülést, hogy a plenáris
ülés közben ezzel párhuzamosan zajlik. Nem akarok most a szervezés egészének a
sajátosságaira kitérni, de végül is júliustól kezdve lett volna lehetőség, hogy egy ilyen rövid
napirendet meg tudjunk tárgyalni. Nem értem, hogy miért kellett eddig várni ezzel. Ez az első
megjegyzésem, kérdésem.

A másik pedig, hogy ritka az éles megfogalmazás ebben a bizottságban, és én se
vagyok nagy barátja, de amikor a meghívó megérkezett, akkor még az irományt például nem
is láttuk. Én értem, hogy technikai dologról van szó, de abból azért nem lenne szerencsés
gyakorlatot csinálni, hogy úgy ülünk le megtárgyalni egy még oly formális ügyet is, mint ez,
hogy az iromány a bizottsági ülés napján érkezik meg a bizottsági tagokhoz, mert ezzel egy
kicsikét leértékeljük a bizottság munkáját. Egyébként a dolog sok tartalmi polémiát nem
tartalmaz, legalábbis részünkről, tehát természetesen ezt támogatni tudjuk.

ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! Szeretném megjegyezni, hogy a dokumentum hozzánk
a Külügyminisztériumtól pénteken 14 órakor jutott el, és mi 17 óra magasságában küldtük ki
e-mailen képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen.

(Jelzésre:) Balczó képviselő úr, tessék parancsolni!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnézést kérek, hogy rövid megjegyzést teszek, és
nyilván nem akarok senkit vitára ingerelni: magát a lisszaboni szerződést ez a parlament úgy
ratifikálta, hogy pénteken megkapta, hétfőn elfogadta (Derültség.), akkor itt most már elvileg
jogos, ennyire súlyosnak nem érzem.
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ELNÖK: Köszönjük szépen Balczó képviselő úrnak a megjegyzését. Kérdezem, van-e
még valakinek véleménye. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor a vitát lezárom, átadom a szót az
előterjesztőnek. Tessék parancsolni!

ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm. Jelezném,
hogy a kormány ezt a múlt héten tárgyalta meg, az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását
követően azonnal benyújtottuk a parlamentnek, és kértük ezt az eljárást. Tekintettel arra, hogy
nagyon szűkös a határidő - egy ilyen ratifikációs folyamat általában másfél-két évig tart -,
most ezt minden országban ilyen sürgősséggel kellett beterjeszteni. Én ezért kérem a tisztelt
bizottságot - amennyiben lehet, nem tudom, hogy kérhetem-e -, hogy támogassa ezt az
előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazást rendelek el.
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előttünk lévő törvényjavaslatot. (Szavazás.) 16 igen.
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellene? (Senki sem jelentkezik.)
Ellenszavazat nélkül támogattuk. A szóbeli előterjesztést, azt a pár mondatot én tisztelettel
megteszem. Hétfőn délután lesz majd a plenáris ülésen, utána pedig a szavazás következik.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném jelezni, hogy holnap két bizottsági ülést tartunk.
16-án, tehát kedden 8 óra 30 perckor lesz az első bizottsági ülésünk, várhatóan ez 9 órára
befejeződik. Két egyeztetési eljárás meghallgatása lesz. Utána pedig a szavazások után, 12
órakor a török EU-s bizottság tagjaival találkozunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy jöjjenek
a bizottsági ülésre.

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 14 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


