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Napirendi javaslat 
 

1. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az 
Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló 
határozati javaslat (H/12180. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 

2. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)     
Kepli Lajos (Jobbik)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy immáron 8 képviselő 
jelenlétével a bizottsági ülésünk határozatképes. (Bartos Mónika megérkezik.) Kilenc 
képviselő van jelen, megérkezett Bartos képviselő asszony is. Kérem, hogy 
szíveskedjen a jelenléti ívet aláírni. (Megtörténik.) 

Tehát még egyszer, megállapítom a bizottság határozatképességét, 9 
képviselőtársunk személyében van jelen a bizottság ülésén. 

Ismertetem a napirendi javaslatot. Első napirendi pontként javaslom 
megtárgyalni az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között 
az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás aláírásával kapcsolatos 
álláspontról szóló határozati javaslatot, amely H/12180. számon érhető el az 
Országgyűlés honlapján. Továbbá jelzem, hogy az Országgyűlés honlapjára 
felkerültek az irományhoz az egyezmény szövege és mellékletei, bár magának a 
határozati javaslatnak a részét nem képezi jelen esetben, tehát tájékoztató anyagként 
kell elkönyvelnünk. A második napirendi pont, az egyebek keretében néhány aktuális 
kérdésről váltanánk szót.  

Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan észrevétele, további javaslata? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a mai 
ülésünk napirendjét. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 9 egyhangú igen szavazattal a bizottság a mai napirendjét elfogadta.  

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada 
között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) 
aláírásával kapcsolatos álláspontról szóló határozati javaslat 
(H/12180. szám) (Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

Az első napirendi pont keretében, ahogy említettem, az Európai Unió és 
tagállamai, másrészről pedig Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi 
Megállapodásról szóló határozati javaslathoz történő bizottsági csatlakozás 
kérdésében fogunk dönteni. A téma fontosságára és sürgős aktualitására tekintettel, 
én tisztelettel javaslom, hogy a bizottság kapcsolódjon a teljes határozati javaslathoz, 
és ha ez megtörténik, akkor természetesen a következő héten, várhatóan hétfőn 
délelőtt a bizottsági vitát is le kell folytatnunk ebben a tárgykörben.  

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor szavazunk a napirendhez való csatlakozás kérdésében. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság teljes egyetértésben csatlakozott kapcsolódó 
bizottságként. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében jelzem, hogy bizottsági elnök úr 
kezdeményezésére eredetileg október 6-ára szerveztek egy természetvédelmi 
konferenciát. Megváltozott az időpont. Ennek az új időpontja október 27-e, és a 
részletekről a bizottság titkársága időben tájékoztatást fog majd adni.  

Beszéltünk már több alkalommal arról is, hogy a CETA- és a TTIP-
konferenciával kapcsolatosan bizottságunknak van-e, lesz-e teendője. Korábban 
október 13-ára, a bizottsággal való együttműködésben a Magyar Természetvédők 
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Szövetsége tervezett egy műhelykonferenciát, de miután felpörögtek az események, és 
abban az időpontban már várhatóan az Országgyűlés határozatot is elfogad, 
legalábbis megkezdődik az Európai Parlamenten és Bizottságon belüli ideiglenes 
jóváhagyási folyamat érdemi része, ezért ennek a konferenciának a várható ideje 
október 4-e délelőtt. Az ombudsmani hivatalban lesz, de a bizottság ebben az esetben 
már nem lesz társszervező, a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem tudtuk ezt 
időben megtárgyalni, éppen ezért az MTVSZ szervezésében, az ombudsmani 
hivatallal együttműködve kerül megrendezésre.  

Ma délután Cecilia Malmström kereskedelmi biztos asszony tesz látogatást a 
Parlament épületében, a főemelet 64. számú tanácsteremben 14 óra 15 és 15 óra 45 
között kerül sor a biztos asszonnyal való konzultációra. Alapvetően a 
szabadkereskedelmi egyezmények kérdése lesz a téma, és azon belül is az Európai 
Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Három bizottság képviselői 
érintettek ebben a kérdésben: a Külügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága és a 
Fenntartható fejlődés bizottsága képviselői. Aki az interpellációs szavazások idején 
fölmentést kap az Országgyűlés munkájában való részvétel kötelezettsége alól, az 
természetesen a 64. számú tanácsteremben, a főemeleten találkozhat a biztos 
asszonnyal. 

A következő ülésünk időpontja pedig várhatóan a következő hétfő lesz, de ezzel 
kapcsolatosan elnök úrral, illetve a kabinettitkárokkal egyeztetésre kerül sor annak 
érdekében, hogy az időpontot pontosíthassuk, és azt összhangba hozhassuk az 
Országgyűlés hétfői ülésnapjának a napirendi pontjaival.  

Az ülés berekesztése  

Van-e valakinek az egyebekkel kapcsolatosan kérdése, észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor nagy tisztelettel megköszönöm 
képviselőtársaim részvételét, és a bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 


