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Napirendi javaslat

1. Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban,  2000. december 14-én létrejött,

a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a tűzfegyverek, azok

részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme

elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve

kihirdetéséről szóló T/2486. számú törvényjavaslat (Módosító javaslat

megvitatása)

2. Egyebek

(A bizottság a "Nagykövetjelöltek meghallgatása" című napirendi pontot zárt ülés

keretében tárgyalta, amelyről külön jegyzőkönyv készült.)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Ertsey Katalin (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Mihalovics Péternek (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig Kovács Lászlónak (MSZP)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Eiselt György szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 13 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Elnézést a csúszásért, csak összezsúfolódtak a
mai nap délelőttjén a programok. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök.

A helyettesítések: Mihalovics képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot; Vejkey
Imre képviselő úr helyettesíti Kalmár képviselő urat; én helyettesítem Nagy Gábor Tamás
alelnök urat; Kovács alelnök úr pedig Szabó Vilmos képviselőtársunkat helyettesíti.

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Az előzetesen írásban kiküldött
napirendi pontok alapján kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kiegészítés a
napirendhez. (Senki sem jelentkezik.)

Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket.
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottságunk egyhangúlag támogatja a napirendet.

Az elnök napirend előtti tájékoztatója

Mielőtt még rátérnénk az első napirendi pontunkra, a közelmúltban Samu és Kalmár
képviselő urak a Bolíviában fogva tartott Tóásó Előd ügyében kértek felvilágosítást.
Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a Külügyminisztériumtól kapott írásbeli
tájékoztatást a titkárságon megtekinthetik, megérkezett.

És arról is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a Külügyminisztérium kérésére a
csütörtöki ülésünk elmarad, amelyen a külügyminiszter urat hallgattuk volna meg. Váratlanul
közbejött egy program. Így a miniszter úr meghallgatására, a vele folytatott tanácskozásra
április 21-én fog sor kerülni. A pontos időpontról tájékoztatni fogjuk a bizottság tagjait.

A következő ülésünk várható időpontja: április 12-én 10 óra lesz. Még mielőtt
szétszélednénk a bizottsági ülést követően: jövő héten, április 5-én 11 óra 30 perckor
látogatást tesz nálunk a román szenátus külügyi bizottságának elnöke és a bizottság három
tagja. Eddig Kalmár képviselő úr és Kovács alelnök úr jelezte a részvételi szándékát erre a
tanácskozásra. Aki részt kíván venni ezen a találkozón, azt kérem, hogy jelezze a titkárságon!
Én kérem önöket, hogy aki teheti, a román szenátus külügyi bizottságával való találkozón
vegyen részt. Nagy tisztelettel invitálom önöket a megadott időpontra. (Dr. Tilki Attila
megérkezik a bizottság ülésére.)

Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a
nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a tűzfegyverek, azok részei és
alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló,
2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló T/2486. számú
törvényjavaslat módosító javaslatainak tárgyalása

Rátérünk az első napirendi pontunkra, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban,
2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a
tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme
elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló
T/2486. számú törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok tárgyalására.

Az ajánlástervezetet megkapták képviselőtársaim. A módosító javaslatot Borbély
Lénárd képviselő úr nyújtotta be. Ennek okán a Belügyminisztérium képviseletében nagy
tisztelettel köszöntöm Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár urat.
(Szabó Vilmos megérkezik a bizottság ülésére.)
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Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzáfűznivalója bárkinek a módosító javaslathoz.
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a kormány képviseletében Eiselt
György urat, hogy támogatja-e a kormány a T/2486/2/1. számú módosító javaslatot.

DR. EISELT GYÖRGY szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy az indokolásban
kifejtettek valós problémát vetnek fel, a kormány támogatja a módosító javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Kérdezem, a T/2486/2/2. számú módosító javaslatot a kormány támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben foglaltak összefüggenek,
igen, támogatja a kormány.

ELNÖK: Akkor a bizottságot kérdezem: ki támogatja Borbély képviselő úr módosító
javaslatát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm
szépen.

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, hogy rendelkezésünkre állt, és elnézést,
hogy egy kicsit később kezdtünk hozzá a munkánkhoz.

Kérem, hogy a második napirendi pontunkhoz a zárt ülés kereteit alakítsuk ki!
Nagyköveti meghallgatások lesznek, ahova várjuk az államtitkár urat, csak közben zajlott egy
találkozó a koszovói parlament elnöke és az államtitkár úr között. A koszovói parlament
elnökével én is fogok találkozni 14 órakor. Zárt ülést rendelek el.

(A bizottság 10 óra 20 perctől 11 óra 54 percig zárt ülést tartott,
amelyről külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

ELNÖK: Kérdezem, van-e az "Egyebek" között kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló.
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, csak egy rövid tájékoztatás: 14 órakor elnökségi
keretekben találkozom a koszovói házelnökkel. Akit érdekel a téma, 14 órára ide, a bizottsági
ülésterembe nagy tisztelettel várom!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Az Interparlamentáris Unió…

ELNÖK: Az holnap lesz! Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Szoltsányi V. Katalin és Madarász Mária


