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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai 
Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a 
Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele 
céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13640. 
szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján) 
(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont! 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)  
Juhász Hajnalka (KDNP) Nacsa Lőrincnek (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Dobos Evelin bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! A plenáris ülés időtartama alatt tartandó bizottsági ülés 
megtartásához a házelnök úr hozzájárult.  

Bejelentem, hogy Nacsa Lőrinc helyettesíti Juhász Hajnalkát, és Németh Zsolt 
helyettesíti Zsigmond Barnát. Megállapítom a határozatképességet.  

Felteszem szavazásra a napirendi javaslatot, amit megküldtünk: ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a 
Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán 
Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló T/13640. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 102. § (6) bekezdése 
alapján) 

Napirendi pontunk az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, 
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán 
Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat.  

Döntenünk kell a részletes vita lefolytatásáról. Javaslom, hogy a bizottság 
folytassa le a részletes vitát.  

Határozathozatalok 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Nem. Akkor felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú. A bizottság úgy nyilatkozott, hogy a T/13640. számú törvényjavaslat 
tekintetében részletes vitát kíván folytatni.  

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a részletes vita lefolytatására a holnapi 
nap folyamán kerül sor. A napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Tájékoztatás a következő ülésről: holnap egy órakor találkozunk, 
képviselőtársaim. Az új változatú meghívót a mai nap folyamán kiküldi a titkárság. 
Holnap egy órakor találkozunk.  

Az ülés berekesztése 

Van-e bárkinek kérdése az egyebek keretei között? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a megjelenést. Jó munkát! Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 36 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


