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 Napirendi javaslat  
Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ. 134/B. §-ának (2) 

bekezdése alapján 
 
a. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamoknak a 

dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
finanszírozásáról [COM (2012) 788, 202/0366 (COD)]  

b. Az ún. intelligens határellenőrzési csomag   
a) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió 
tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és 
kilépési adatainak rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról 
[COM (2013) 95; 2013/0057 (COD)]  
b) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határregisztrációs 
rendszer és a regisztráltutas-program tekintetében az 562/2006/EK rendelet 
módosításáról [(2013) 96; 2013/0060 (COD)] 
c) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a regisztráltutas-program 
létrehozásáról [(2013) 97; 2013/0059 (COD)] 

c. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egységes európai vasúti 
térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-ei 2012/34/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 
megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról 
[(2013) 29; 2013/0029 (COD)] 

d. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli 
állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében 
végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair 
munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről 
(átdolgozás) [COM (2013) 151; 2013/0081 (COD)] 
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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  
Bebes István (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)   
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
Mile Lajos (független) 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)   
Dr. Braun Márton (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom.  

Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket. Megállapítom a 
jelenléti ív alapján, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: 
Ivanics Ferenc képviselő úr képviseli Braun Mártont, Hörcsik Richárd pedig Mengyi 
Rolandot. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Remélhetőleg a mai ülésünk rövid lesz. Ahogy jeleztem 
írásban, egyetlen napirendi pontunk lesz. Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a 
Házszabály 134/B. §-ának (2) bekezdése alapján. Összesen négy ilyen eljárásról kell 
döntenünk. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a 
napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára 
megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirend megtárgyalását. 

Tisztelt Bizottság! Egy napirendi pontunk lesz. Döntés egyeztetési eljárások 
kezdeményezéséről a Házszabály 134/B. §-ának (2) bekezdése alapján. Javaslat - az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek 
gyártására, valamint az úgynevezett intelligens határellenőrzési csomag. Itt három javaslatot 
fogunk górcső alá venni. Majd pedig következik az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
az egységes európai vasúti térség létrehozásáról, illetve az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere s a 
többi ügyében. 

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünkön tehát új egyeztetési eljárások indításáról kell 
döntést hoznunk. Ezért remélhetőleg rövid lesz a mai ülésünk. Április 25-én a 
képviselőtársaim megkapták a kormány által kiküldött úgynevezett indikatív listát, múlt héten 
pedig továbbításra került az elnökség által az elmúlt héten egyeztetési eljárásra javasolt uniós 
tervezetek rövid összefoglalója is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az új egyeztetési eljárásoknál lényeges szempont volt, 
hogy lehetőség szerint olyan eljárások induljanak, amelyek esetében az uniós döntéshozatal 
érdemi szakasza várhatóan még ebben a ciklusban, 2014 tavasz-nyár elejéig lezárulhat. Most 
engedjenek meg néhány rövid megjegyzést a megjelölt hat uniós tervezettel kapcsolatban, 
amiről majd döntenünk kell. A dohánytermékek módosításáról szóló irányelv tervezet, úgy 
hiszem, nem ismeretlen bizottságunk számára, hiszen február folyamán a szubszidiaritás elve 
szempontjából már foglalkoztunk ezzel a javaslattal és politikai párbeszéd keretében 
véleményt is elfogadtunk, amelyet megküldtem az Európai Bizottság részére. A három 
javaslatból álló úgynevezett határellenőrzési csomag a kormány által küldött indikatív listán is 
szerepelt, az EU külső határain új regisztrációs rendszer bevezetését írja elő harmadik 
országok állampolgárai számára, a gyakran utazók számára pedig regisztráltutas-program 
létrehozását javasolja az Európai Bizottság. A következő javaslat a negyedik vasúti 
liberalizációs csomag legfontosabb eleme, amely a belföldi vasúti személyszállítást a jelen 
tervek szerint 2019-től megnyitná a más tagállambeli szolgáltatók előtt is, és végül az utolsó 
javaslat a legális migráció tárgykörébe tartozó európai bizottsági kezdeményezések újabb 
eleme, a harmadik országok diákjainak, kutatóinak, gyakornokainak jogállását szabályozza 
újra. A javaslat szintén szerepelt a kormány által megküldött indikatív listán. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Akinek esetleg kérdése van, most felteheti az eljárások 
megindításával kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. Úgy hiszem, 
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elég világosan elmondtam az eljárások megindításának lényegét. A bizottság most meghozott 
döntéséről majd tájékoztatni fogom a házelnök urat, az állandó bizottságok elnökeit és a 
külügyminiszter urat is. 

Tisztelt Bizottság! Ha nincs kérdés, vélemény, szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
támogatja az előbb elsorolt egyeztetési eljárások megindítását? Aki igen, kérem, tegye fel a 
kezét! (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás. Ellene? ((Szavazás.) 
Nincs ilyen. Tehát a bizottságunk megszavazta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy erről a döntésünkről a házelnök urat is tájékoztatom, valamint az illetékes 
állandó bizottságok elnökeit és természetesen a külügyminiszter urat, hogy az eljárásokat 
megindítjuk. 

Néhány kiegészítő információt még szeretnék elmondani. Szeretném tájékoztatni a 
bizottság tagjait, hogy az egyeztetési eljárás megindítására ebben a ciklusban eddig három 
alkalommal került sor: 2010 szeptemberében, 2011 novemberében és 2012 márciusában, 
amelyek közül 18 javaslat esetében még folyamatban van az eljárás, tehát ez egy elég hosszas 
procedúra. Emlékeztetem a képviselőtársaimat, hogy 2011 novemberében, valamint 2012 
márciusában indított egyeztetési eljárások nagy része szorosan összefüggött a következő hét 
éves pénzügyi időszak tervezésével, valamint a közösségi politikák jövőjével, így a kohéziós 
csomaggal, a közös agrárpolitikával. 

Tisztelt bizottság! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő 
ülésére várhatóan 2013. május 13-án, hétfőn 11 óra 30 perckor kerül sor, a napirendi pontok 
egyeztetés alatt állnak. Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


