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Irományszám :

Dr. Szili Katalin asszony részére,
az Országgyűlés elnöke

	

Érkezett: 2005 NOV 11.

Helyben,

Tisztelt Elnök Asszonyi

A Kormány megtárgyalta és elfogadta az alábbi beszámolót, országgyűlési határozati
javaslatot és törvényjavaslatokat, amelyeket a Kormány nevében mellékelten
benyűj tok :

1 . Beszámoló a 100 lépés program megvalósitásárál ;
2_ Országgyűlési határozati javaslat a 100 lépés program megvalósításáról szóló

beszámoló elfogadásáról ;
3. Törvényjavaslat a szövetkezetekről ;
4. Ttrvényjavaslat a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. evr 1. törvény

módosításiról;
5. Törvényjavaslat egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosí-

tásáról ;
6. Törvényjavaslat az állattenyésztésről szóló 1993, évi CX1V_ törvény módosí-

tásáról;
7. Törvényjavaslat az állat-egészségügyről szóló törvényról ;
8. Törvényjavaslat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2003 . évi LXXZII . törvény módosításáról ;

9. Törvényjavaslat a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges
törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények
módosításáról ;

10. Törvényjavaslat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
ínformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001 . évi CVIII:. törvény módosításáról ;

11 . Töörvényjavaslat a Magyar KZ3ztársaság ügyészségéről szóló 1972 . évi V. törvény,
valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló
1994- évi LXXX . torvény módosításáról ;

12. Törvényjavaslat az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és
mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kőhirdetéséről .
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A Házszabály 92 . §-ának (1) bekezdése alapján indítványozom a beszámoló, a

határozati javaslat és a 3-11 . számmal jelzett törvényjavaslatok sürgés tárgyalását,
mielőbbi elfogadásuk érdekében .

A 3-10. számmal jelzett törvényjavaslatok az érintett iSnkormányzati, érdekképviseleti
szervezetekkel egyeztetésre kerültek .

A 4. számmal jelzett törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 61 . § (4)
bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők
hétharmadának „igen" szavazata szükséges .

A Kormány nevében, a Házszabály 103_ § (1) bekezdése alapján az Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló regyzíSkönyv megerősítéséről
rendelkező H116674, számú országgyűlési határozati juvaslatat visszavonom.

A beszámoló, a határozati javaslat és a 3 . számmal jelzett törvényjavaslat előadója
Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a 4. számmal jelzett
törvényjavaslat előadója dr. Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az
5-8. számú törvényjavaslatok előadója Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a 9 . és 11. számmal jelzett törvényjavaslatok előadója dr. Petrétei József
igazságügy-miniszter, a 10_ szárnrztal jelzett törvényjavaslat előadója Kovács Kálmán
informatikai és hfrközlési miniszter, a 12. számmall jelzett törvényjavaslat előadója dr .
Magyar Bálint oktatási miniszter .

Tájékoztatom Elnök Asszonyt arról, hogy a beszámoló és a határozati javaslat
bizottsági vitája során a Kormányt az adott bizottságnál a feladatkörük szerint érintett
miniszterek munkatársai képviselik .

Budapest, 2005. november „1.^

Tisztelettel :
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