
EUB-20/2011.
(EUB-41/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának
2011. szeptember 26-án, hétfőn, 11 óra 30 perckor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében

megtartott üléséről
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Napirendi javaslat

1.) Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2) bekezdése
alapján

1/A. A Tanács rendelete a 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi
keretről – COM (2011) 398; 2011/0177 (APP)

1/B. az ún. saját források rendszerére vonatkozó tervezetek

a) A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről – COM
(2011) 510; 2011/0183 (CNS)

b) A Tanács rendelete az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó
végrehajtási intézkedésekről – COM (2011) 511; 2011/0184 (APP)

c) A Tanács rendelete a tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre
bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények
teljesítését célzó intézkedésekről – COM (2011) 512; 2011/0185 (CNS).

2. A Tanács irányelve a közös konszolidált társasági adóalapról – COM (2011) 121;
2011/0058 (CNS)

3. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő
hálózatok közötti barangolásról (roaming), [átdolgozás] – COM (2011) 402,
2011/0087 (COD)

4. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi
rendelet módosításáról – COM (2011) 290, 2011/0138 (COD)

5. Egyebek
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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)
Ékes József (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Lipők Sándor (Fidesz)
Dr. Szalay Péter (Fidesz)
Tessely Zoltán (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Káli Sándor (MSZP)
Balczó Zoltán (Jobbik)
Bana Tibor (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Gyopáros Alpár (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)
Dr. Botka László (MSZP) Káli Sándornak (MSZP)
Lipők Sándor (Fidesz) megérkezéséig dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)

Meghívottak részéről

Jelenlévő
Pelczné dr. Gáll Ildikó képviselő (Európai Parlament)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, a sajtó
igen tisztelt képviselőit és kedves vendégeinket.

A mai napi egyetlen egy napirendi pontunk megtárgyalásához megnézzük, hogy
elegen vagyunk-e. Eseti képviseleti megbízásokat szeretnék bejelenteni: Ivanics Ferenc
képviseli Nógrádi Zoltánt; Hörcsik Richárd képviseli Lipők Sándort; Vejkey Imre képviseli
Braun Mártont; Ékes József képviseli Mengyi Rolandot; Firtl Mátyás alelnök úr képviseli
Gyopáros Alpárt; Káli Sándor képviseli Botka Lászlót. Megállapítom az aláírt jelenléti ív
alapján, hogy bizottságunk határozatképes.

A második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Képviselőtársaim a törvényi
előírásnak megfelelően megkapták az értesítést a napirendi javaslatra. Egyetlen tervezett
napirendi pontunk van: döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B §
(2) bekezdése alapján.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, kiegészítenivalója. (Senki sem
jelentkezik.) Nincs.

Akkor szavazást rendelek el. Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi pont
tárgyalásával. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. § (2)
bekezdése alapján

A Tanács rendelete a 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi
keretről – COM (2011) 398; 2011/0177 (APP); az ún. saját források rendszerére
vonatkozó tervezetek

A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről – COM
(2011) 510; 2011/0183 (CNS)

A Tanács rendelete az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó
végrehajtási intézkedésekről – COM (2011) 511; 2011/0184 (APP)

 A Tanács rendelete a tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre
bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó
intézkedésekről – COM (2011) 512; 2011/0185 (CNS).

A Tanács irányelve a közös konszolidált társasági adóalapról – COM (2011) 121;
2011/0058 (CNS)

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nyilvános
mobilhírközl ő hálózatok közötti barangolásról (roaming), [átdolgozás] – COM (2011)
402, 2011/0087 (COD)

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet
módosításáról – COM (2011) 290, 2011/0138 (COD)

Tisztelt Bizottság! Várhatóan nagyon rövid lesz a mai bizottsági ülésünk. Egyetlen egy
napirendi pontot határoztunk meg, tehát: döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről,
úgy, mint a többéves pénzügyi keretről, aztán a saját források rendszerére vonatkozó
tervezetekről, aztán a közös konszolidált társasági adóalapról, az Unión belül nyilvános mobil
hírközlő hálózatok közötti barangolásról, a roamingról, és végül a külső határok átlépésekor
vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli
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állampolgárok országainak a felsorolásáról szóló tanácsi rendelet módosításáról. (Tessely
Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.)

Tisztelt Bizottság! Elöljáróban szeretném röviden elmondani, hogy a bizottság
elnöksége a múlt héten megbeszélést folytatott az új egyeztetési eljárások megindításáról. Az
elnökség a meghívóban szereplő tervezetek kapcsán egyhangúlag javasolja egyeztetési
eljárások megindítását a bizottság számára. Szeretném hangsúlyozni, hogy a több éves
pénzügyi kerettel kapcsolatos európai uniós tervezetek tárgyalása kiemelt politikai
jelentőséggel bír. Javaslom, hogy a bizottság minden uniós tervezethez válasszon meg egy
kormánypárti és egy ellenzéki témafelelőst, raportőrt. A több éves pénzügyi keret kapcsán
indítványozom, hogy Nógrádi és Mile képviselő urak legyenek a témafelelősök, mivel itt
nyelvismeretre, illetve többszöri brüsszeli kiutazásra is szükség van.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, most
elmondhatja. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Határozathozatal
Tehát akkor szavazásra teszem fel a meghívóban is jelzett négy egyeztetési eljárás

kezdeményezését a Házszabály szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy igennel szavazzon!
(Szavazás.)

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot.
(Lipők Sándor megérkezik a bizottság ülésére.)

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Bizottság 2011. szeptember 16-án javaslatokat
terjesztett elő a schengeni térség jövőjét illetően. A javaslatok közül az 562/2006/EK-rendelet
tervezett módosítása az Európai Bizottságot új jogosítványokkal ruházná fel, különösen, és ez
nagyon érdekes, a határellenőrzések ideiglenes visszaállítása tekintetében. A COM (2011)
560. számú javaslat kapcsán megkerestem a Külügyminisztériumot, hogy mi a
Külügyminisztérium véleménye a tervezett módosításról, és az álláspontjuk fényében majd
döntünk a kérdés esetleges napirendre vételéről.

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 2011. október 2-3-4-én
kerül sor Varsóban a COSAC 46. plenáris ülésére, a nemzeti parlamentek európai ügyekkel
foglalkozó bizottságainak következő találkozójára, amelyen én képviselem majd az
Országgyűlés Európai ügyek bizottságát. Tehát épp ezért a COSAC-találkozó miatt a jövő
héten előreláthatólag nem tartunk bizottsági ülést.

Kérdezem, van-e még valakinek kérdése az „Egyebek”-ben. (Senki sem jelentkezik.)
Nincs. Köszönöm szépen a jelenlétet, a bizottsági ülésünket bezárom. Tehát 2 hét múlva
találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


