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2004 . évi .. . törvény
az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről

Az Alkotmány 351A. §-a alapján az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben
történő együttműködésének előmozdítása, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek
hatékony érvényesítése érdekében - összhangban az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a
nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvvel, valamint az
Európai Uniónak a nemzeti parlamentek hangsúlyozott szerepének biztosítására irányuló
törekvésével - az Országgyűlés az európai integrációs ügyekkel összefüggő ellenőrzési
jogkörének, a Kormánnyal folytatott egyeztetésnek, továbbá a Kormány tájékoztatási
kötelezettsége részletes szabályainak meghatározása tárgyában a következő törvényt alkotja :

Általános rendelkezések

1.§

(1) Az Országgyűlést az Alkotmányban és külön törvényekben meg atározott jogosítványa
mellett e törvény rendelkezése szer nt llet meg a Kormánynak az Európa Un ó kormányzat
részvétellel működő

ntézménye ben folytatott tevékenysége felett

ellenőrzés joga, az

egyeztetés ez, valam nt a Kormány tevékenységéről szóló tájékoztatás oz való jog . Az
Országgyűlés e jogköre t b zottsága útján s gyakorol atja .
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(2) Az Országgyűlés európa un ós ügyekkel foglalkozó állandó b zottsága az e törvényben
meg atározott, az európa un ós tervezetekre vonatkozó eljárás során -

a e törvény másként

nem rendelkez k - ügydöntő atáskörrel rendelkez k.
(3) E törvényben meg atározott feladat- és

atásköre t az Országgyűlés a Házszabályban

meg atározott módon látja el .

Az Országgyűlés és a Kormány között egyeztetés eljárás

2.§
(1) A Kormány az Országgyűlés részére a kéz ezvételt követően aladéktalanul megküld
m nden olyan un ós jogszabálytervezetet, javaslatot és dokumentumot, amelyet az Európa
Un óról szóló szerződés ez, az Európa Közösséget létre ozó szerződés ez és az Európa
Atomenerg a-közösséget létre ozó szerződés ez csatolt, a nemzet

parlamenteknek az

Európa Un óban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 1 .1-3 . pontja nevesítenek . A
Kormány megküld továbbá m nden, az Európa Un ó bármely k ntézménye által k bocsátott
dokumentumot,

amelynek az Európa

Un ó fejlődése vagy a Magyar Köztársaság

szempontjából döntő jelentősége van (a tovább akban együttesen európa un ós tervezetek) .
(2) A Kormány az Országgyűlés kérésére m nden tovább , pontosan megjelölt európa un ós
tervezetet s megküld az Országgyűlésnek .
(3) A Kormány a megküldést követően nyolc napon belül megjelöl az álláspontja szer nt
törvény ozás tárgykörbe tartozó európa un ós tervezeteket, különösen azokat, amelyek
a) olyan tárgykört ér ntenek, amelyről az Alkotmány szer nt m nősített többséggel elfogadott
törvény vagy külön törvény rendelkez k,
b) az alapvető jogok és kötelességek tartalmának meg atározását és érvényesülésének
lényeges b ztosítéka t ér nt k, vagy
c) atályos törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmaznak .
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(4) A Kormány a (3) bekezdésben meg atározott atár dőn belül megjelöl azokat az európa
un ós tervezeteket, amelyek álláspontja szer nt a Magyar Köztársaság szempontjából
rendkívül jelentőségűek, ezért ndokolt, ogy az Országgyűlés tárgyalja azokat .
(5) A Kormány meg ndokolja,
törvényalkotás

ogy a megjelölt dokumentumok m ért tartoznak

atáskörbe, lletve m ért rendkívül jelentőségűek.

3.§

(1) Az Országgyűlés bármely európa un ós tervezettel kapcsolatban tájékoztatást kér et a
Kormány által képv seln kívánt álláspontról (a tovább akban: álláspontjavaslat) .
(2)

A

Kormány

bármely

európa

un ós

tervezettel

kapcsolatban megküld et

álláspontjavaslatát az Országgyűlésnek, és arról egyeztetést kezdeményez et.

(3) A Kormány álláspontjavaslata tartalmazza
a) az európa un ós tervezet tartalmának összefoglalását,
b) az európa un ós döntés ozatal során alkalmazandó döntés ozatal eljárás megjelölését,
c) az európa un ós tervezet elfogadásának vár ató un ós menetrendjét és le etőség szer nt a
tervezet tanács tárgyalásának kezdő dőpontját,
d) az európa un ós tervezet tárgykörére vonatkozó,

atályos magyar és európa un ós

szabályozást tartalmazó jogszabályok megjelölését,
e) az európa un ós tervezet Magyarországra vonatkozó vár ató gazdaság , költségvetés és
társadalm

atása nak bemutatását,

f) a Kormány európa

un ós tervezettel kapcsolatos álláspontját, az Európa

Un ó

döntés ozatal eljárásában elérn kívánt célokat és azok ndoka t,
g) az európa un ós tervezetből esetlegesen következő jogalkotás feladatok bemutatását,
valam nt
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) az európa un ós tervezettel kapcsolatban az európa un ós ntézmények és tagállamok
Kormány számára az álláspontjavaslat elkészítésekor smert véleményét.
(4) Amenny ben az Országgyűlés egyszerűsített álláspontjavaslatot kér a Kormánytól, az
álláspontjavaslat nem tartalmazza a (3) bekezdés d), e) és

) pontja ban megjelölteket .

(5) A Kormány az álláspontjavaslatát olyan dőpontban küld meg az Országgyűlésnek,
az európa

un ós döntés ozatal

nap rendre f gyelemmel érdem

ogy

egyeztetést le essen

b ztosítan .
(6) Az Országgyűlés az álláspontjavaslat

smeretében vagy az európa un ós tervezetre

fgyelemmel egyeztetést kezdeményez et.

4. §

(1) Az Országgyűlés - az egyeztetés keretében, az európa un ós döntés ozatal nap rendre
fgyelemmel ésszerű

atár dőn belül - az európa un ós tervezettel kapcsolatban állást

foglal at. Az Országgyűlés állásfoglalásában megjelöl azokat a szempontokat, amelyeket az
Európa Un ó döntés ozatal eljárásában szükségesnek tart érvényre juttatn .
(2) Az európa un ós tervezet elfogadásáról döntést

ozó Tanács ülését megelőzően az

lletékes m n szter vagy pol t ka államt tkár az Országgyűlés felkérése alapján megjelen k az
Országgyűlés előtt, és smertet a Kormány végleges álláspontját.
(3) A Kormány az európa un ós döntés ozatal során az állásfoglalástól csak ndokolt esetben
tér et el .
(4) Amenny ben az Országgyűlés a Kormány álláspontjavaslatával kapcsolatban az európa
un ós érdem döntés ozatal által megkívánt atár dő g nem fogad el állásfoglalást, a Kormány
ennek

ányában jár el .
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5.§

A Kormány álláspontjavaslatát az Európa Un ó döntés ozatal eljárása során módosít atja. A
Kormány folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést az európa un ós tervezet, lletve az
álláspontjavaslat tartalmának lényeges változásáról . Ez alapján korább állásfoglalását az
Országgyűlés s módosít atja .

6. §

(1) A Kormány az Európa Un ó kormányzat részvétellel működő ntézményének döntése
után írásban tájékoztatja az Országgyűlést arról a döntésről,
a)

amellyel kapcsolatos álláspontjavaslatát a Kormány megküldte az Országgyűlésnek,
vagy

b) amelyet az Országgyűlés pontosan megjelöl .
(2) A Kormány az Európa Un ó kormányzat részvétellel működő ntézményének döntése
után - az (1) bekezdés szer nt tájékoztatáson túl - szóbel ndokolást ad az Országgyűlésnek,
a
a) az általa képv selt álláspont eltért az Országgyűlés állásfoglalásától, vagy
b) az Országgyűlés állásfoglalásától eltérő tartalmú döntés született .
(3) Ha a Kormány m nősített többséget génylő ügyben tért el az Országgyűlés álláspontjától,
akkor a kérdést az Országgyűlés a plenár s ülés nap rendjére tűz , és az lletékes m n szter tt
ndokolja az eltérést . Az ndoklás elfogadásáról az Országgyűlés dönt .

(4) Ha az Országgyűlés az ndoklást elutasította, az ügyet a témában lletékes b zottságnak
kell k adn . Az eltérés tárgyalását az Országgyűlés a b zottság jelentés beérkezését követő
ülésének nap rendjére tűz , és a b zottság javaslata alapján a következő döntések egy két
ozza :
a) utólag elyesnek ítél az eltérés ndoklását ;
b) elfogadja a b zottság ülésén az lletékes m n szter által k egészített ndoklást;
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c) megerősít

korább

elutasító

döntését, és

a b zottságot

ntézkedés

javaslat

k dolgozására kér fel .

A Kormány egyéb tájékoztatás kötelezettsége

7.§

(1) Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére a m n szterelnök az Európa Tanács ülése t
és a stratég a jelentőségű eseményeket megelőzően az európa un ós ügyekkel foglalkozó
b zottság k bővített ülését tájékoztatja az érvényre juttatn kívánt álláspontról . A k bővített
ülésen részt vesz az Országgyűlés elnöke, az országgyűlés képv selőcsoportok vezető , az
Országgyűlés elnöke által meg ívott országgyűlés t sztségv selők, az állandó b zottság
elnökök, valam nt az állandó b zottságok ntegrác ós alb zottsága nak elnöke . A k bővített
ülést az Országgyűlés elnöke vezet .
(2) A Kormány a stratég a jelentőségű ntegrác ós pol t ka eseményekről rendszeresen
tájékoztatja az Országgyűlést .
(3) A m n szterelnök az Európa Tanács ülését követően szóban tájékoztatja az Országgyűlés
plenár s ülését annak döntése ről .
(4) A Kormány évente jelentést nyújt be az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság európa
un ós tagságával összefüggő kérdésekről és az európa

ntegrác ó elyzetéről.

8. §

(1) A B zottság, az Európa Bíróság, az Elsőfokú Bíróság, a Számvevőszék és az Európa
Beru ázás Bank gazgató b zottsága magyar tagja nak személyére a Kormány tesz javaslatot .
(2) Az Országgyűlés meg allgat atja a Kormány által javasolt személyt, és támogatásáról
állást foglal .
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A szubsz d ar tás v zsgálata

9.§

Az Országgyűlés az európa un ós tervezettel kapcsolatban állást foglal at a szubsz d ar tás
elvének érvényesüléséről.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Az országgyűlés képv selők t szteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezménye ről szóló
1990 . év LVI . Törvény (a tovább akban: Ogy . képe. Költség . Tv.) 5 .§ (1) bekezdése elyébe
a következő rendelkezés lép :

„(1) A

pártok

képv selőcsoportja

képv selőcsoportonként

a

működésükkel járó

k adásokra

avonta

uszonöt képv selő alapdíjának, valam nt - képv selőnként -

kormánypárt esetében az alapdíj 30%-ának megfelelő, ellenzék párt esetében az alapdíj
60%-ának megfelelő összeget jogosultak

génybe venn

az Országgyűlés

vatal

szervezete költségvetéséből ."

(2) Az Ogy. képe . Költség . Tv . 6 .§-a a következő, új (3) bekezdéssel egészül k , egyben a
bekezdések számozása megfelelően változ k:

„(3) Az Európa Un ó oz történő csatlakozással összefüggő feladatok céljából a (2)
bekezdésen túl, de az ott meg atározott módon és mérték g m nden képv selőcsoport
tovább két közt sztv selőre tart at gényt, valam nt m nden ötvened k tagja után tovább
egy közt sztv selő alkalmazására jogosult . Az alkalmazás pénzügy feltétele t ( lletmény,
költségtérítések) az Országgyűlés

vatal szervezete költségvetéséből kell b ztosítan a (2)

bekezdés a)-d) pontja szer nt

lletményszámítás,

megállapított juttatások f gyelembevételével ."

lletve a (2) bekezdés szer nt
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(1) E törvény a Magyar Köztársaságnak az Európa
nemzetköz szerződést k

Un ó oz történő csatlakozásáról szóló

rdető törvény atálybalépésének napján lép atályba.

(2) E törvény atályba lépésével egy dejűleg a Magyar Köztársaság és az Európa Közösségek
és azok tagállama között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991 . december 16-án
aláírt Európa Megállapodás végre ajtásáról rendelkező 10/1993 . (111 . 5 .) OGY
atályát veszt .

atározat
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A magyar Országgyűlés 2002 . december 17-én a 2002 . év LXI . törvény elfogadásával
módosította az Alkotmányt, közjog szempontból s le etővé téve csatlakozásunkat az Európa
Un ó oz. Az akkor alaptörvény-módosítás feladatul szabta az Országgyűlésnek,
ogy
alkosson törvényt a parlament szerepéről az EU csatlakozás után dőszakra (6 .§ 2 . bekezdés) .
Ebben a törvényben kell rendelkezn arról, ogy az Országgyűlésnek m lyen jogosítványa
lesznek az európa un ós ügyek kapcsán, ogyan tudja megőr zn befolyását a jelenleg még
szabályozás monopól umába tartozó törvény ozás tárgykört ér ntő kérdésekben, lletve
menny ben tudja megtartan a Kormány ellenőrzésére vonatkozó atáskörét, vagy a
Magyarország szempontjából stratég a jelentőségű döntések meg ozatalában való
közreműködést .
Az Országgyűlés legfőbb ntegrác ós fórumának, az Európa Un ós Nagyb zottságnak a
döntése alapján 2003 februárjában egy a kormány, az Országgyűlés és a parlament pártok
képv selő ből, valam nt független szakértőkből álló csoport megkezdte a témakör és a
pol t ka szereplők álláspontjának feltérképezését . Jún us végére meg s született egy
koncepc ó, mely nem volt ugyan konszenzusos dokumentum, de a pol t ka párbeszéd
k ndulópontjául szolgált . 2003 szeptemberében ndult meg a tényleges pol t ka egyeztetés a
négy parlament párt képv selő között a Nagyb zottság ég sze alatt, melynek eredményeképp
az eredet tervek szer nt 2003 végé g meg kellett volna születn e az Alkotmányban s előírt
két armados törvény javaslatának, lletve a Házszabályt módosító atározat javaslatnak .
2004 . januárjától a magyar parlamentnek négy ónap próba deje lett volna az ntegrác ós
kontroll e törvényben lefektetett modelljének tesztelésére . M ndebből azonban semm nem
vált valóra.
2003 novemberében a pártok között létrejött az egyezség a törvényszöveg legfontosabb
pontja ról, beleértve a legkényesebb kérdést s, azt, ogy a Kormány brüsszel tárgyalása n
csak ndokolt esetben tér et el a parlament álláspontjától (4 .§ (3) bek .). A Kormány
képv selője e megfogalmazással nem értett egyet . A törvénytervezetnek ezután a Kormány
segedelmével átdolgozott változata már nem élvezett négypárt konszenzust, december óta
ped g nem s került sor újabb egyeztetésre .
A Kormány ezen magatartása annál s furcsább, mert tökéletes ellentéte a sokat angoztatott
összefogásnak, konszenzus-keresésnek, melyre ped g m nden kormánytag
vatalos
megny latkozása szer nt rendkívül nagy szükség van az európa ntegrác ó témakörében . A
F desz - Magyar Polgár Szövetség már több alkalommal szorgalmazta, ogy az összefogás
konkrét ügyekben, nem ped g omályos, ne ezen körül atárol ató és k v telez ető közjog
kérdésekben valósuljon meg . Az európa ügyek parlament kezelése pontosan lyen,
konszenzusteremtésre k váló alkalmat adó téma, ezért ért etetlen a Kormány elutasító
álláspontja és késlekedése . A csatlakozás g már csak al g 45 nap van átra, s a
törvényjavaslatról még n ncs egyetértés, s az nem s került a Ház elé .
E törvényjavaslatnak a benyújtásával te át a F desz - Magyar Polgár Szövetség szeretné
k mozdítan a v tát a oltpontról. A cél annak megakadályozása, ogy a Kormány ez tálása
m att az Országgyűlés smét mulasztásos alkotmánysértést kövessen el . Amenny ben a most
benyújtásra kerülő törvényjavaslattal nem foglalkoz k sürgős eljárás keretében a Ház, akkor
Magyarország lesz az egyetlen most csatlakozó ország, mely képtelen volt dűlőre jutn abban
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a tek ntetben, ogy a törvény ozása m ként őrz meg szuveren tását a belépés után . A
Kormány jelenleg forgatókönyve szer nt az országgyűlés képv selők csak stat sztáln fognak
a Magyarországon atályos szabályozók kb. 50%-ának, a gazdaság szabályozók kb. 80%ának elkészültekor, szen ezek a jogszabályok május 1 je után Brüsszelben születnek majd .
Ért ető, ogy a Kormány teljesen szabad kezet kíván kapn a kérdésben, de erre egyetlen
parlament párt sem ad atja az áldását,
szen az egyenértékű lenne azzal,
ogy
megkérdőjelez saját tevékenységének fontosságát .
A F desz - Magyar Polgár Szövetség azt a szövegtervezetet (november 4-e változat) terjeszt
a Ház elé, melyről az ősz folyamán konszenzus alakult k a pártok között ; azon csak k sebb,
tec n ka , st lár s jellegű változtatásokat eszközölt . Ez a változat jelentősen eltér a F desz Magyar Polgár Szövetség eredet javaslatától ; a tervezet számos engedményt tartalmaz a
megállapodás m előbb megszületése érdekében . A cél ugyan s nem a v ta újraélesztése,
anem ogy a korábban elért konszenzus végre elfogadott törvényként jelenjen meg, s EUcsatlakozásunkkor ne történjen jelentős szuveren tásvesztés .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1.§- oz
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . év XX. törvény módosításáról szóló
2002 . év LXI . törvény 6 .§-a ktatta a be az Alkotmány új 35/A .§-át, amely alkotmányos
sz nten fogalmazza meg egy új két armados törvény létre ozásának követelményét . A
Javaslat rögzít , ogy az Országgyűlés az európa un ós ügyekben a Kormánnyal történő
együttműködés során, az Alkotmányban, külön törvényekben valam nt e törvényben
meg atározott joga t b zottsága útján s gyakorol atja . A Javaslat külön k emel az európa
un ós ügyek b zottságát, amely külön rendelkezés íján maga gyakorolja az európa un ós
tervezetekre vonatkozó eljárás során az Országgyűlésnek b ztosított jogokat . Az eljárás rend
meg atározása a Házszabály megfelelő módosítását s gényl .

A 2.§- oz
A Javaslat az Amszterdam Szerződés nemzet parlamentekről szóló jegyzőkönyve alapján
atározza meg azoknak a dokumentumoknak, egész pontosan európa un ós tervezeteknek a
körét, amelyeket a Kormány külön kérés nélkül köteles megkülden az Országgyűlés részére.
A megküldést követő nyolc napon belül - az Országgyűlés munkáját megkönnyítendő - a
Kormány megjelöl , fel ívja a f gyelmet azokra a tervezetekre, amelyek törvény ozás
tárgykörbe tartozó jogv szonyokat szabályoznak, vagy s amelyekről a csatlakozást
megelőzően k zárólag az Országgyűlés alkot atott törvényt . Ezen túl a Kormánynak meg kell
jelöln e a közvetlenül nem törvényalkotás atáskörbe tartozó, de Magyarország számára
rendkívül jelentőségű tervezeteket s. A megjelölés ez ndoklás kötelezettség s társul .
A Kormány által kötelezően megküldött tervezeteken kívül az Országgyűlés bárm lyen egyéb
tervezet megküldését s kér et a Kormánytól .
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A 3.§- oz
Az Országgyűlés bármely európa un ós tervezet kapcsán tájékoztatást kér et a Kormánytól,
ogy az m lyen álláspontot kíván képv seln a tervezet tárgyalása során a kormányzat
részvétellel működő európa un ós ntézményekben. A tájékoztatást - külön kérés nélkül maga a Kormány s megad atja, lletve egyeztetést kezdeményez et.
A Javaslat felsorolja a Kormány álláspontjavaslatának kötelező tartalm eleme t, amely
alapján az Országgyűlés képes eldönten , ogy kíván-e részletesen foglalkozn a szóban forgó
tervezettel, s ezért kezdeményez-e egyeztetést, lletve k alakít-e saját álláspontot . A Javaslat
le etőséget b ztosít arra s, ogy az Országgyűlés csak egy röv debb tartalmú, egyszerűsített
álláspontjavaslatot kérjen a Kormánytól .
A Javaslat szer nt a Kormánynak m ndenképp olyan dőpontban kell megkülden e az
Országgyűlésnek a kérdéses dokumentumokat (a tervezetet, lletve az álláspontjavaslatot),
ogy a törvény ozásnak még legyen deje a brüsszel döntés megszületése előtt k alakítan a
saját álláspontját, s befolyásoln tudja a Kormány fellépését .

A 4.§- oz
Amenny ben az Országgyűlés szükségesnek ítél , állást foglal at az európa un ós tervezettel
kapcsolatban, amelyben megjelöl a Kormánynak az un ós döntés ozatal eljárás során
érvényesítendő szempontokat . Elenged etetlen, ogy a tervezetről szóló végső tanács döntést
megelőzően, az Országgyűlés kérésére, a Kormánynak a tanács döntésben részt vevő tagja
smertesse az Országgyűléssel a Kormány végső álláspontját, majd az Országgyűlésben
lezajlott v tának, lletőleg az ott elfogadott állásfoglalásnak a teljes smeretében jár asson el a
Tanács ülésén .
Az Országgyűlés által elfogadott állásfoglalástól a Kormány csak ndokolt esetben tér et el az
un ós eljárás során . Ez nem jelent a Kormány számára kötött mandátumot, ugyanakkor
megfelelő befolyást b ztosít az Országgyűlésnek,
ogy az általa megfogalmazott
szempontokat a Kormány köteles legyen f gyelembe venn , és azokat a tárgyalásokon
érvényesítse .

Az 5.§- oz
Az európa un ós tervezetek, lletve a Kormánynak ezekről k alakított álláspontja az un ós
tárgyalások során folyamatosan módosul at . Az Országgyűlést tájékoztatn kell a lényeges
módosulásokról, a tárgyalások folyamatos alakulásáról,
ogy ennek megfelelően, a
szükségesnek ítél , maga s módosít assa állásfoglalását .

A 6.§- oz
A Kormány írásban tájékoztatja az Országgyűlést a kormányzat részvétellel működő
ntézmények által meg ozott azon tervezetekről szóló döntésekről, amelyekről a Kormány

12

megküldte álláspontjavaslatát az Országgyűlésnek, de ezen túl bármely olyan - fent
ntézmények által meg ozott - döntésről s, amelyről az Országgyűlés tájékoztatást kér .
Ezen túl a Kormány szóbel ndoklás kötelezettséggel tartoz k az Országgyűlésnek, a az
un ós tárgyalások során maga a Kormány tért el, és képv selt az Országgyűlés által elfogadott
állásfoglalás oz képest más álláspontot ; vagy nem tért ugyan el a parlament állásfoglalástól,
de az un ós ntézmény, még s más tartalmú döntést ozott.
Amenny ben a Kormány egy két armados törvényt ér ntő tárgykörben szabályozó tervezet
tárgyalása során tért el az országgyűlés állásfoglalástól, úgy az ndoklást az lletékes
m n szternek kell ndokoln a az Országgyűlés plenár s ülésén . Ebben az esetben az
Országgyűlés plénuma dönt az ndoklás elfogadásáról . Amenny ben a plénum nem fogadja el
az ndoklást, úgy az nterpellác ó el nem fogadása esetére rendelt ázszabály előírás oz
asonlóan, az ügyet a témában lletékes b zottság tárgyalja meg, jelentést készít és ennek
megfelelő atározat javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé . Az Országgyűlés a törvényben
megjelölt áromféle le etőség egy ke szer nt atároz .

A 7.§- oz
A Javaslat le etőséget kíván b ztosítan az Országgyűlés számára, ogy az Európa Tanács
ülése t és a stratég a jelentőségű eseményeket megelőzően az európa un ós ügyekkel
foglalkozó b zottság egy k bővített, az Országgyűlés, annak b zottsága , és a
képv selőcsoportok legmagasabb sz ntű képv seletét b ztosító ülésen tájékozód asson a
Kormány álláspontjavaslatáról, és egyeztet essen személyesen a m n szterelnökkel .
A Javaslat rendelkez k a Kormány stratég a kérdésekben történő rendszeres, valam nt a
m n szterelnöknek az Európa Tanács ülése t követően a plénum előtt tartandó tájékoztatás
kötelezettségéről, továbbá a Kormány éves jelentéstétel kötelezettségéről .

A 8.§- oz
Öt európa un ós ntézmény tagja ra a tagállamok kormánya tesznek javaslatot. M vel az
ntézmények Magyarországra nézve s kötelező atározata nak alapja a szuveren tásból eredő
jogok egy része gyakorlásának átengedése, lletve közös gyakorlása, a szuveren tás legfőbb
letéteményese, a népképv selet Országgyűlés joggal tart at gényt arra, ogy a Kormány által
javasolt személyeket meg allgat assa, és támogatásukról állást foglal asson.

A 9. §- oz
A Javaslat megteremt a szubsz d ar tás-v zsgálat le etőségét az Országgyűlés számára . Maga
az eljárás a korább §-okban lefektetettek mentén történne .
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A 10.§- oz
A Javaslat megteremt az új eljárás atékony megvalósításá oz, és az eredményes b zottság
képv selő munká oz elenged etetlen személy és anyag feltételeket a képv selőcsoportok
számára .
Budapest 2004. márc us 18.
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