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az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 20/2002. (V 16.) OGY határozat módosításáról

1 . Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002 . (V.16 .) OGY határozat 12 . pontjának címe
helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 12. Európai ügyek bizottsága (21 fő) "

2. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba .

3 . E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság és az
Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló,
Brüsszelben, 1991 . december 16-án aláírt Európai Megállapodás végrehajtásáról szóló
10/1993 . (111. 5 .) OGY határozat hatályát veszti.

INDOKOLÁS

A névváltoztatás indokoltságát alátámasztja az a tény, hogy az Unióhoz 2004.
május 1 jén csatlakozott tíz új tagállam többségében a nemzeti parlamentek európai
ügyekkel foglalkozó bizottságai Európai Ügyek Bizottsága néven működnek . Egyebek
között ilyen tartalmú névváltoztatásra került sor a lengyel Szejmben, illetve az észt
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parlamentben is. A tizenöt régi EU tagállam parlamentjeiben nem működik
„integrációs" elnevezéssel európai ügyekkel foglalkozó bizottság .

Az Európai integrációs ügyek bizottsága nevének megváltoztatását e mellett két
másik körülmény is indokolja : Magyarország európai uniós tagsága és az erre
tekintettel elfogadott 2004 . évi LILI. törvény és az ahhoz kapcsolódó Házszabály
módosítás . 2004. május 1-jén lezárult az ország integrációs felkészülésének folyamata,
s ezt követően Magyarországnak európai uniós tagállamként működve kell
bekapcsolódnia az uniós döntéshozatalba . Ez a kihívás nem csak a Kormányra, hanem
az Országgyűlésre is új feladatokat hárít, s e feladatok végrehajtásában meghatározó
szerepet játszik az Európai integrációs ügyek bizottsága. A bizottság nevének
megváltoztatása tükrözi az integrációs folyamat lezárását, az új feladatok
megjelenését.

Az EU tagságot követően az Európai integrációs ügyek bizottsága feladatai
megváltoznak, kibővülnek . A csatlakozás időszakára jellemző feladatok (a belső
felkészülés és a csatlakozási tárgyalások ellenőrzése) helyébe új teendők lépnek . Ezek
közül legfontosabb az egyeztetési eljárás lefolytatása, illetve az abban való
közreműködés .

Az Országgyűlés 2004 . május 17-én fogadta el az Országgyűlés és a Kormány
európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004 . évi LILI . törvényt. E
törvény szabályozza az ún . egyeztetési eljárást, amelynek célja, hogy meghatározott
európai uniós tervezetek vonatkozásában a Kormány az Országgyűléssel
együttműködve alakítsa ki a magyar tárgyalási álláspontot . A törvényi felhatalmazás
alapján az Országgyűlés hatáskörét az európai uniós tervezetekre vonatkozó eljárás
során az Európai integrációs ügyek bizottsága gyakorolja .

A 10/1993 . (111 . 5.) OGY határozat hatályon kívül helyezése azért indokolt,
mert az abban meghatározott kormányzati kötelezettség aktualitását vesztette . Az
európai uniós tagsággal egyidejűleg megszűnt az Unióval fennállt társulási viszony . A
kormány tájékoztatási kötelezettsége ugyanakkor továbbra is létezik, mert a 2004 . évi
LIM törvény 7 .§ (4) bekezdése szerint a kormány évente köteles tájékoztatni az
Országgyűlés plenáris ülését a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával
összefüggő kérdésekről .

Dr. Eörsi Mátyás
elnök
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