
04 07/30 PÉ . 10 :3 1 FAX 36 1 441 6975

ORSZÁGGYYJLI S1 KÉPYISELÓ
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Képvisc1dcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt El~ Asszony!

„Schengen - csúszó közbeszerzések"dinnel a Házszabály 91. §-a alapján kérd,st kívánok
benyújtani Lamperth Mónika B-elügyuúniszter Asszonyhoz . A kérdésre a választ írásban
kérem.

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Mint azt 7n is tudja, a Magyar Köztársaság Kormánya döntött arról, hagy a szaktárcák -
küztük a Belügyxninisztérium - milyen felosztásban antikkora összeget költhetnek az un .
Schengen Alapból .

Tekintettel arra, hogy a visegrádi országok 2004 tavaszán megegyeztek abban, hagy 2007 .
januárjával együttesen kérik a SIS (Schengen Information Sytem)-hez való kapcsolódásukat,
a Magyar Kormányra és Önre inunaron nemzetközi nyomás ds államközi szerződéses
kötelmek végrehajtása hárul, hogy a Schengen-i rendszer kidpitdsdt időben és megfelelő
szakmai színvonalon biztosítsa.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Pénzügyminisztérium CFCU álfai ez év áprilisában kiirt un . Schengen 1. Phare beszerzés
(Hungary Europe Aíd /119172/D/SÍH J) esetében súlyos hiányosságokra derült fény . Ezek azt
eredményezik, hogy a Magyar Köztársaság nem képes lehívni a Schengen Rendszerhez adott
európai források jelent& részét .

Miközben tehát a BM és s2ervézétéinek infrastruktúrája minősíthetetlenül gyenge, a BM
vezetése úgy irányítja a Schengen rendszer kiépítését, hogy az erre a célra fordított brüsszeli
források fele a Magyar Köztársaság számára végérvényesen elvész .

Mint ahogy Ön is ismeri az Eurőpaí Unió bel- és igaz,-,ágügyi együttrnúködés rendjét, a fel
nem használt forrásokat az EU más tagállamai saját infrastruktúrális fejlesztésére
használhatják fel .
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Tisztelt Miniszter Ássiony!

Maradéktalanul intézkedett-e Ön arrol, hogy a Magyar Köztársaságra a Schengeni közös határ
kialakításával kapcsolatosan háruló feladatokat a Belügyminisztérium a Magyar Köztarsaság
érdekeinek figyelembevételével végezze el? Az említett CFCU kiírással kapcsolatban milyen
együttműködés volt a BM és a PM-CFCU között? Ennek ki volt a BM részéről a személyi
felelőse? Hogyan fordulhatott e16, hogy a kürás a Magyar Kbztársaságnak több millió curbs
veszteséget okozott? Az eljárással kapcsolatosan indiiettak-e belső vizsgálatot a BM-ben ?

Budapest, 2004. július 30. 44 II~~
RogAn Antal

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

'04 07/30 10 :31

	

TX/RX NO . 7068

	

P0 2


	page 1
	page 2

