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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

Országgyűlés Hivatala

Érk . : 2004 MARC 19.

Irományszám: 14 114 53,

1.§

2.§

A Házszabály 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az állandó bizottságok száma és feladatköre alapvetően a kormányzat felépítéséhez
igazodik. Kötelező létrehozni az alkotmányossággal, a költségvetéssel, a külügyekkel, az
európai uniós ügyekkel, a honvédelemmel, továbbá a mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó állandó bizottságokat ."

Képviselői önálló indítvány

. ../2004.( . . .) országgyűlési határozat
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.)

OGY határozat módosításáról

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY
határozat (a továbbiakban : Házszabály) 19 . § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/,,(2) Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében /

b) képviseli az Országgyűlést a nemzetközi kapcsolatokban; javaslatot tehet az európai
uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságnak (a továbbiakban : európai uniós
bizottság), illetve más állandó bizottságnak európai uniós stratégiai jelentőségű kérdés
megtárgyalására;"
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3.§

A Házszabály IV. része a következő új 5 . fejezettel egészül ki :

"5 . fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

Az európai uniós dokumentumok nyilvántartása és hozzáférhetővé tétele

134/A. § (1) A Kormány az Országgyűlés részére a kézhezvételt követően haladéktalanul
megküld minden uniós jogszabálytervezetet és javaslatot, melyet az Európai Unióról
szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az
Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I .1-3 . pontjai nevesítenek A
Kormány megküld továbbá minden, az Európai Unió bármelyik intézménye által
kibocsátott dokumentumot, amelynek az Európai Unió fejlődése, vagy a Magyar
Köztársaság szempontjából döntő jelentősége van . (A továbbiakban együttesen európai
uniós tervezet .)

(2) Az európai uniós bizottságnál vezetett európai uniós iromány-nyilvántartás
tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az azokkal kapcsolatos, más
európai uniós intézmények által kiadott dokumentumokat . A nyilvántartás az
országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés Hivatalának
munkatársai számára hozzáférhető .

(3) Minden országgyűlési képviselő hetente elektronikus úton listát kap az európai uniós
bizottsághoz megküldött európai uniós tervezetek címéről és irományszámáról .

(4) A Kormány az európai uniós bizottsághoz küldi meg a tanácsi döntéshozatalban
képviselni kívánt álláspontjavaslatát . Ezek a dokumentumok az e fejezetben szabályozott
eljárásban nem nyilvános minősítésű iratként kezelendők . A tárgyalási álláspontjavaslatot
az európai uniós bizottság tagjain és a bizottság munkatársain kívül az elnök által
felhatalmazott személyek ismerhetik meg .

Az európai uniós tervezetek országgyűlési tárgyalása

134/13 . § (1) Az európai uniós dokumentumok országgyűlési tárgyalása és az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatala - ha törvény másképp nem rendelkezik - az
Országgyűlés európai uniós bizottságának hatáskörébe tartozik .

(2) A Kormány az európai uniós tervezetek kézhezvételétől számított nyolc napon belül
írásban tájékoztatja az európai uniós bizottságot, hogy véleménye szerint melyek azok az
európai uniós tervezetek, amelyek az Országgyűlés és a Kormány európai uniós
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ügyekben történő együttműködéséről szóló törvény 2.§ (3) és (4) bekezdésében
meghatározott körbe tartoznak .

(3) Az európai uniós bizottság a Kormány tájékoztatójának kézhezvételét követően nyolc
napon belül a bizottság elnökének javaslatára dönt arról, hogy mely európai uniós
tervezetekről kíván egyeztetést kezdeményezni . A bizottság indokolt esetben nyolc napon
túl is kezdeményezhet egyeztetést . A bizottság döntéséről tájékoztatja az Országgyűlés
elnökét és az állandó bizottságok elnökeit .

(4) A bizottság elnökének javaslattételi joga mellett, az európai uniós bizottság tagjai
kétötödének indítványára is megvizsgálja a megjelölt tervezetet .

(5) Az európai uniós bizottság a döntésében megjelölt uniós tervezetekre vonatkozó
szakvélemény kidolgozására határidő megjelölésével felkéri a tárgykör szerint illetékes
állandó bizottságot . Az állandó bizottság a tárgyalás alá vont tervezeteknél maga is
kérheti kijelölését szakvélemény elkészítésére . Ez esetben a bizottság kijelölése kötelező .

(6) Az európai uniós bizottság az európai uniós döntéshozatal rendje által megkívánt
határidőig, az állandó bizottság szakvéleményének ismeretében, zárt ülésen hozza meg az
európai uniós tervezetre vonatkozó állásfoglalását . A zárt ülésen a 69 . § (3) bekezdésében
meghatározott személyek mellett részt vehet a véleményezésre felkért állandó bizottság
elnöke .

(7) Az európai uniós bizottság szóbeli eljárás keretében vizsgálja meg az európai uniós
tervezeteket és az arra vonatkozó tárgyalási álláspontjavaslatot . A tárgyalási
álláspontjavaslat vitáján jelen van a Kormány képviselője . A bizottság állásfoglalása
kialakításánál figyelembe veszi a parlamenti vizsgálatban részt vett más állandó
bizottságok szakvéleményét.

(8) Az európai uniós bizottság az állandó bizottság szakvéleményének hiányában is állást
foglalhat a tervezetről .

(9) Az európai uniós dokumentumról a végső döntést meghozó Tanács-ülés előtt az
illetékes miniszter vagy politikai államtitkár megjelenik az európai uniós bizottság előtt,
és ismerteti a kormány végleges álláspontját . Az európai uniós bizottság a kormány
álláspontjáról állást foglalhat .

(10) Az európai uniós bizottság állásfoglalása a jegyzőkönyvbe foglalt elnöki
összefoglaló, amelyet a Kormány a bizottság ülését követő huszonnégy órán belül írásban
megkap .

(11) Ha az európai uniós tervezet elfogadásához többszöri tanácsi döntés szükséges, az
európai uniós bizottság dönti el, hogy a további olvasatoknál kikéri-e a korábban felkért
állandó bizottság szakvéleményét .

(12) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményének
döntése után írásban tájékoztatja az európai uniós bizottságot arról a döntésről,

a) amellyel kapcsolatos álláspontjavaslatát a Kormány megküldte az Országgyűlésnek,
vagy
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b) amelyet az Országgyűlés pontosan megjelöl .

A tájékoztatás címzettje az európai uniós bizottság ; a tájékoztatás a 134/A. § (4)
bekezdésében megjelöltek számára azonnal hozzáférhető az európai uniós bizottságánál
vezetett európai uniós iromány-nyilvántartásban .

(13) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményének
döntése után - a (12) bekezdés szerinti tájékoztatáson túl - szóbeli indokolást ad az
európai uniós bizottságnak, ha

a) az általa képviselt álláspont eltért az Országgyűlés állásfoglalásától, vagy

b) az Országgyűlés állásfoglalásától eltérő tartalmú döntés született .

(14) Ha a Kormány minősített többséget igénylő ügyben tért el az Országgyűlés
álláspontjától, akkor a kérdést az Országgyűlés a plenáris ülés napirendjére tűzi, és az
illetékes miniszter itt indokolja az eltérést . Az indoklás elfogadásáról az Országgyűlés
dönt .

(15) Ha az Országgyűlés az indoklást elutasította, akkor az eljárásra a 117 . § (4)
bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni .

Bizottsági meghallgatás

134/C. § Ha a Kormány európai uniós tisztség betöltésére tesz javaslatot, az európai
uniós bizottság meghallgatja a jelöltet, és támogatásáról állást foglal .

A Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselők részvétele az
Országgyűlés munkájában

134/D. § Azok a magyar európai parlamenti képviselők, akik olyan párt képviseletében
szereztek mandátumot, amelyik az Országgyűlés alakuló ülésén bejelentette
képviselőcsoportjának megalakulását, felszólalási joggal részt vehetnek az európai uniós
bizottság ülésein, illetve az Országgyűlés elnökének meghívása alapján a plenáris ülés
integrációs tárgyú vitáin .

A szubszidiaritás elvének érvényesítése

134/E. § Az európai uniós bizottság az uniós jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
vizsgálhatja a szubszidiaritás elvének érvényesülését az Európai Bizottság
jogszabálytervezeteinél, a 134/B . §-ban lefektetett eljárás szerint .
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4. §

E határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba .

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyar Országgyűlés 2002 . december 17-én a 2002 . évi LXI. törvény elfogadásával
módosította az Alkotmányt, közjogi szempontból is lehetővé téve csatlakozásunkat az Európai
Unióhoz. Az akkori alaptörvény-változtatás feladatul szabta az Országgyűlésnek, hogy
alkosson törvényt a parlament szerepéről az EU csatlakozás utáni időszakra (6 . § 2 . bekezdés) .

A hatályos Alkotmány csak annyit mond a törvényhozás csatlakozás utáni szerepéről, hogy a
kormánynak tájékoztatási kötelezettsége van a parlament felé . Nem világos egyelőre, hogy az
Országgyűlésnek milyen jogosítványai lesznek, hogyan tudja megőrizni jelenleg még élvezett
olyan kiváltságait, mint a jogalkotás az Alkotmány és a Jogalkotási törvény által megszabott,
törvényhozási tárgykört érintő kérdésekben, a kormány ellenőrzése, vagy a Magyarország
szempontjából stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában való közreműködés .

Az Országgyűlés legfőbb integrációs fórumának, az Európai Uniós Nagybizottságnak a
döntése alapján 2003 februárjában egy a kormány, az Országgyűlés és a parlamenti pártok
képviselőiből, valamint független szakértőkből áll csoport megkezdte a témakör és a politikai
szereplők álláspontjának feltérképezését . Június végére meg is született egy koncepció, mely
nem volt konszenzusos dokumentum, de a politikai párbeszéd kiindulópontjául szolgált . 2003
szeptemberében indult meg a tényleges politikai egyeztetés a négy parlamenti párt képviselői
között a Nagybizottság égisze alatt, melynek eredményeképp az eredeti tervek szerint 2003
végéig meg kellett volna születnie az Alkotmányban is előírt kétharmados törvény
javaslatának, illetve a Házszabályt módosító határozati javaslatnak . 2004. januárjától a
magyar parlamentnek négy hónap próbaideje lett volna az integrációs kontroll e törvényben,
illetve a módosított Házszabályban lefektetett modellje tesztelésére . Mindebből azonban
semmi nem vált valóra .

2003 novemberében a pártok között létrejött az egyezség a törvényszöveg legfontosabb
pontjairól, beleértve a legkényesebb kérdést is, azt, hogy a Kormány brüsszeli tárgyalásain
csak indokolt esetben térhet el a parlament álláspontjától (4 .§ (3) bek .) . A Kormány
képviselője e megfogalmazással nem értett egyet . A törvénytervezetnek ezután a Kormány
segedelmével átdolgozott változata már nem élvezett négypárti konszenzust, december óta
pedig nem is került sor újabb egyeztetésre .

A Kormány ezen magatartása annál is furcsább, mert tökéletes ellentéte a sokat hangoztatott
összefogásnak, konszenzus-keresésnek, melyre pedig minden kormánytag hivatalos
megnyilatkozása szerint rendkívül nagy szükség van az európai integráció témakörében . A
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség már több alkalommal szorgalmazta, hogy az összefogás
konkrét ügyekben, nem pedig homályos, nehezen körülhatárolható és kivitelezhető közjogi
kérdésekben valósuljon meg. Az európai ügyek parlamenti kezelése pontosan ilyen,
konszenzusteremtésre kiváló alkalmat adó téma, ezért érthetetlen a Kormány elutasító
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álláspontja és késlekedése. A csatlakozásig már csak 45 nap van hátra, s a törvényjavaslatról
még nincs egyetértés, s az nem is került a Ház elé .

E törvényjavaslatnak a benyújtásával tehát a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség szeretné
kimozdítani a vitát a holtpontról . A cél annak megakadályozása, hogy a Kormány hezitálása
miatt az Országgyűlés ismét mulasztásos alkotmánysértést kövessen el . Amennyiben a most
benyújtásra kerülő törvényjavaslattal nem,foglalkozik sürgős eljárás keretében a Ház, akkor
Magyarország lesz az egyetlen most csatlakozó ország, mely képtelen volt dűlőre jutni abban
a tekintetben, hogy a törvényhozása miként őrzi meg szuverenitását a belépés után . A
Kormány jelenlegi forgatókönyve szerint az országgyűlési képviselők csak statisztálni fognak
a Magyarországon hatályos szabályozók kb. 50%-ának, a gazdasági szabályozók kb . 80%-
ának elkészültekor, hiszen ezek a jogszabályok május 1-je után Brüsszelben születnek majd .
Érthető, hogy a Kormány teljesen szabad kezet kíván kapni a kérdésben, de erre egyetlen
parlamenti párt sem adhatja az áldását, hiszen az egyenértékű lenne azzal, hogy
megkérdőjelezi saját tevékenységének fontosságát .

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség azt a szövegtervezetet (november 4-ei változat) terjeszti
a Ház elé, melyről az ősz folyamán konszenzus alakult ki a pártok között ; azon csak kisebb,
technikai, stiláris jellegű változtatásokat eszközölt . Ez a változat jelentősen eltér a Fidesz -
Magyar Polgári Szövetség eredeti javaslatától ; a tervezet számos engedményt tartalmaz a
megállapodás mielőbbi megszületése érdekében. A cél ugyanis nem a vita újraélesztése,
hanem hogy a korábban elért konszenzus végre elfogadott törvényként jelenjen meg, s EU-
csatlakozásunkkor ne történjen jelentős szuverenitásvesztés .

A törvény elfogadásával egyidejűleg a Házszabály módosítására is szükség van, s ezt teszi
lehetővé a Javaslat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 .§-hoz

A Javaslat az Országgyűlés elnökének javaslattételi jogát biztosítja európai uniós stratégiai
jellegű kérdéseknek a bizottságok előtti megtárgyalására .

A 2.§-hoz

A Javaslat - jelentőségének megfelelően - a kötelezően létrehozandó állandó bizottságok
közé az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottságot is felveszi .

A 3.§-hoz

A Javaslat az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről
szóló törvényben (a továbbiakban : Törvény) szabályozottaknak megfelelően teremti meg az
európai ügyekben a Kormány és az Országgyűlés együttműködéséhez szükséges eljárási
szabályokat . A Javaslat kiemeli az európai uniós bizottság (továbbiakban : a bizottság)
szerepét az együttműködési eljárás során . A bizottság elnökének, illetve tagjai kétötödének
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javaslatára dönt arról, hogy kíván-e valamely tervezetet tüzetesebben megvizsgálni, arról
álláspontjavaslatot kérni .

Szakpolitikai kérdésekben a bizottság segítségére vannak a szakbizottságok, amelyek
szakvéleményt terjesztenek a bizottság elé, elősegítve a szakszerű döntés meghozatalát . A
bizottság állásfoglalását zárt ülésen hozza meg, ezzel is elősegítve a Kormány eredményes
tárgyalásait az Európai Unió Tanácsában .

A Javaslat a Törvényben meghatározottaknak megfelelően rendezi a Kormány megjelenési,
tájékoztatási, indoklási kötelezettségét az Országgyűléssel szemben .

A Javaslat felszólalási jogot biztosít az európai uniós bizottság, valamint az Országgyűlés
plenáris ülésén azoknak a magyar európai parlamenti képviselőknek, akik olyan párt
képviseletében nyertek mandátumot, amely az Országgyűlés alakuló ülésén bejelentette
képviselőcsoportja megalakulását .

Budapest 2004 . március 18 .

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

alamon László

(~ Fidesz -?Magyar Polgári Szövetség
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