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Tisztelt Elnők Asszony!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése
alapján az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló T110583 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 23 . §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat

elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik)

Módosító javaslat

„23. §

[„A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. tőrvény (a továbbiakban : Be.) 82 . § (1)

bekezdése új d) ponttal egészül ki :

„d) az európai parlamenti képviselő olyan adattal kapcsolatos kérdésben, amelyhez

megbízatásának gyakorlása során bizalmasan jutott, és amely nyilvánosságra hozatalát

az Európai Parlament nem tartja helyénvalónak»]

2. A bizottság a fenti módosítással összefüggésben a törvényjavaslat 24. §-a felvezető

szövegének a következő módosítását javasolja :

„24 . §

A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIXX törvény [Be.] 551 . § (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép :"
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INDOKOLÁS

A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. Törvény 82 . § (1) bekezdésének c) pontja lehetővé
teszi a tanúvallomás megtagadását abban az esetben, ha valaki közmegbízatásánál vagy
foglalkozásánál fogva titoktartásra köteles . Ezzel összefüggésben szükségtelen a javaslat 23 .
§- . A 2. pontban javasolt módosítás összefügg az 1 . ponttal, jogtechnikai pontosítás .

3 . A bizottság a törvényjavaslat 25 . §-ának elhagyását javasolja : (a módosító javaslat

elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik)

„25. §

[A Be. 552. §-a kővetkező új 5521A . §-sal egészül ki :

„5521A. § (1) Az európai parlamenti képviselő tanúként vagy szakértőként nem

kötelezhető olyan határnapon való megjelenésre, amely feladatainak ellátásában őt

akadályozza.

(2) Az európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén minden

olyan határozatról, amelyet a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítványban

megjelölt ügyben hoznak, a határozatot hozó nyomozó hatóság vagy bíróság

haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlament elnökét ."]

INDOKOLÁS

A rendelkezés azt írja elő, hogy a mentelmi jog felfüggesztésével érintett büntető-, illetve

szabálysértési ügyben minden határozatot meg kell küldeni az Európai Parlament elnökének .

Ez elég nagy terhet róna az illetékes hatóságokra, mivel ez az ún . pervezető végzésekre is

kiterjedne, ezért indokolt ezen szabályozás elhagyása.

Budapest, 2004 . június 21 .

Dr. Vastagh Pá1
elnök
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