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) OGY határozata

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY
határozat módosításáról

1 .§

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY
határozat (a továbbiakban : Házszabály) az alábbi 45. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép :

„[Az Országgyűlés ülésének résztvevői]
45 . § (1) A köztársasági elnök, a Kormány tagja, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb

Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, az országgyűlési biztos, az Állami Számvevőszék elnöke,
továbbá az általa benyújtott beszámoló országgyűlési vitája során az Országgyűlés előtt
beszámolásra kötelezett, valamint európai integrációs napirend országgyűlési vitája során az
Európai Parlament magyarországi képviselője részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés
ülésén."

2 .§

A Házszabály 71 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„jA bizottsági ülésre meghívottak]

71 . § (1) A napirendi pont előterjesztője, a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az
Európai Parlament magyarországi képviselője, az országgyűlési biztos, az Állami
Számvevőszék elnöke, továbbá - ha a tárgyalt napirendi pont feladatkörét érinti - a Kormány
tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap az ülésre ."

3 .§

A Házszabály 144 . § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„144 . § (2) Az Országgyűlés hivatali szervei a Főtitkárság, a Gazdasági
Főigazgatóság, a Külügyi Hivatal, az Országgyűlési Könyvtár, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott más szervek ."



A Házszabály 145 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„145 . § (4) A Hivatal az Országgyűlés két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival
összefüggő hivatali tevékenység ellátása keretében :

a) közreműködik az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében ;
b) biztosítja a kiutazó és fogadó delegációk felkészítését ;
c) közreműködik a nemzetközi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában ;
d) tartja a kapcsolatot az Európai Parlament képviselőivel ."

A Házszabály az alábbi 146/A. §-al egészül ki :

„146/A . § Az európai parlamenti képviselőcsoportok tevékenységét segítő szakértőket
és ügyviteli dolgozókat a gazdasági főigazgató, a képviselőcsoport vezetőjének javaslatára,
alkalmazza. A gazdasági főigazgató - jogszabálysértés esetét kivéve - az európai parlamenti
képviselőcsoport vezetőjének javaslatait az alkalmazás, illetve annak megszüntetése
tárgyában köteles elfogadni . E dolgozókkal szemben az egyéb munkáltatói jogokat -
átruházott hatáskörben - az európai parlamenti képviselőcsoport vezetője gyakorolja."

Ez az országgyűlési határozat a kihirdetése napján lép hatályba .

INDOKOLÁS

A jelen országgyűlési határozati javaslat az Európai Parlament képviselőinek jogállását
szabályozó törvényhez kapcsolódó változtatásokat hivatott átvezetni a Házszabályba, különös
tekintettel a Külügyi Hivatal ehhez kapcsolódó jövőbeni szerepére, valamint az európai
parlament képviselők Országgyűlés munkájában történő részvételi lehetőségére, továbbá a
munkájukat segítő köztisztviselők munkajogi helyzetének rendezésére .

Budapest, 2004 . június 14 .
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