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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
Európai ügyek albizottságának

2010. július 22-én, csütörtökön 12 órakor
a Képviselői Irodaház I. emelet 128. számú tanácstermében

megtartott üléséről

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

1. Az albizottsági munka feladatainak áttekintése, munkarendjének megvitatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Spaller Endre (Fidesz), az albizottság elnöke
Egyed Zsolt (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Spaller Endrének (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc.)

Elnöki bevezető

SPALLER ENDRE (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai bizottsági ülésen, amely
határozatképes. Ez a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Európai ügyek albizottságának
első ülése. Az albizottságunk létszáma öt fő, amiből ketten vagyunk jelen, Egyed Zsolt és jó
magam, illetve Czira Szabolcsot helyettesítem én, és Kovács Ernő, illetve Kiss Péter ezek
szerint hiányzik. Kiss Péter lesz az albizottság alelnöke, úgyhogy ketten fogjuk vezetni ezt az
albizottságot.

A következő egy évnek ez az egyik legfontosabb területe, hiszen Magyarország lesz az
EU soron elnöke, és ennek kapcsán azt gondolom, lesz munkája ennek a bizottságnak. Én már
ezt az első félévi munkatervet is igyekeznék ehhez igazítani. Hogyha a bizottság ezzel
egyetért.

A bizottságot Farkasné Molnár Valéria fogja segíteni. Főtanácsadó asszony 1996 óta
dolgozik a bizottság mellett, komoly igazgatási tapasztalattal rendelkezik és jogász
végzettségű, sőt EU-szakjogász. Úgyhogy mindenben számítunk az ő segítségére, ugyanúgy,
ahogy a fő bizottság esetében.

A határozatképességet a 7. § (1) bekezdése alapján megállapítom.
A napirendünk két pontból áll. Az egyik az albizottsági munka áttekintése és a

munkarend, valamint az egyebek. Ezzel egyetértünk-e? (Szavazás.) Egyhangúlag egyetértünk.
Beszéljünk egy kicsit  a napirendünkről. Tárgyalási időkeret meghatározása. Erről

szavaznunk kell? (Farkasné dr. Molnár Valéria: Nem feltétlen, ha ezt szóban bejelenti, és
egyetértenek, az mindig megy.) Akkor hogyha egyetértünk ebben, akkor a tárgyalási időkeret
az lesz, hogy a kormánypártiaknak és az ellenzéki hozzászólóknak is azonos időkeret áll
rendelkezésére. Ezt is megbeszéltük.

A mai ülésünk ne haladja meg a fél órát, én ezt javaslom, talán még a 15 percbe is
beleférünk.

Tulajdonképpen a legfontosabb témánk, hogy mi legyen ősszel a munkatervünk. Én
erre vonatkozóan javaslatokat írásban nem kaptam, egy kicsit készültem, de még mielőtt a
saját vázlatomat elmondanám, kérdezném, hogy neked van-e olyan napirendi pontod, amit
szeretnél, hogy mindenképpen tárgyaljunk.

EGYED ZSOLT (Jobbik): Nincs, mert nem volt időm foglalkozni vele.

ELNÖK: Én azt javaslom, hogy idén még körülbelül két-három alkalommal
ülésezzünk. Az első ülésre meghívtam Őry Csabát, akivel nem sikerült beszélnem, de úgy
tűnik, hogyha találunk megfelelő időpontot, akkor ő áll a rendelkezésünkre szeptemberben.

A másik napirend pedig az Európa 2020-szal kapcsolatban Czomba Sándor
államtitkárt hallgatnánk meg, hogy hogy állunk az EU-elnökségre való felkészüléssel.

EGYED ZSOLT (Jobbik): A szeptemberről annyit, hogy azt tudjuk, hogy két ülés lesz
szeptemberben, 13-14-e.

ELNÖK: Én arra gondoltam, hogy szeptember és október vége. Mert szeptember
elején lesznek bizottsági ülésen, 13-14-e ülésnap, és nem biztos, hogy pont azokon a napokon
kéne ülni. Egyeztetünk időpontot.

Ez a kettő lenne, illetve szükség szerint tarthatunk még egy bizottsági ülést, de nem
feltétlenül muszáj.
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EGYED ZSOLT (Jobbik): Jó, akkor ez úgy lesz, hogy most nem feltétlenül jelölünk ki
egy konkrét időpontot, hogy mikor lesz, hanem amikor szükség van rá, vagy szükségét
érezzük.

ELNÖK: Így van. Bármi olyan van, szólsz vagy a bizottsági tagok szólnak és akkor
így fogom összehívni ezt az albizottságot.

Kérdezem, hogy valakinek van-e még ötlete, amit meg szeretnénk tárgyalni? Valamit
kihagytam volna?

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: Nem, csak el
szerettem volna mondani, hogy esetleg az előző ciklusban az EU albizottság mi minden témát
vetett fel. Tehát megnéztük a foglalkoztatási akcióterveket, az éves beszámolókat, amiket
küldenek ilyen formában a Külügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a
különféle nemzetközi programok végrehajtására, és az EU-nak mindig van egy-egy adott évre
valamilyen kijelzett főbb célja. Ez az év a szegénység éve, minden évben a rendezvényeket át
szoktuk tekinteni, hogy hogy néz ki, és hát foglalkoztunk a migráns és a bevándorló
munkavállalók helyzetével, hogy hányan vannak, hogy néz ki a külföldiek magyarországi
foglalkoztatása. Ezeket a területeket jártuk körbe az előző ciklusba.

ELNÖK: Jó, szerintem ezeket mindenképpen be fogjuk építeni az előző
munkatervünkbe, és ezt a munkát fogjuk folytatni.

Akkor ezt ilyen módon szavazásra tenném fel, ahogy elmondtam. (Szavazás.)
Egyhangú.

Egyebekben van-e valami? Nincs. Akkor ezt is lezárom és az albizottság következő
üléséről e-mailben fogunk mindenkit tájékoztatni, aki ezt kéri. Köszönöm a részvételt, a mai
ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc)

Spaller Endre
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


