
Dr. 5zíü Katafin asszony résahre,
az 4rmiggyülés elaáke

Helyben,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Kormány megtárgyalta és elfogadta az alábbi törvé~ayjavaslatokat és jelentéseket,
amelyeket a Kormány nevében mellékelten benyájtok :

1 . Törvényjavaslat a tökcpiacrál szóló 2001 . é" CXX. tl~y ar vitásáról ;
2 . Törvényjavaslat a Pénzügyi. Szervezetek Állami Felügyeletéml szálé 1999. évi

CXX1. wVény nxó Itásárál,
3. T«ványjavaslat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003, évi

LX. törvény módositásárol;
4. 2`&véazylavaslm a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

évi CXII. tőrvény, valamint egyes szakosított hitelintszetekröl szóló torvények
módosításáról;

5 . Törvényjavaslat a tervező- és szakérté n>émőkOk, valamint építész-.k szakmai
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII, törvény módositáqAról ;

6. Törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szótó 2006 .
évi CXXVII. törvény m6dosításaxól ;

7. Jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával ősszefúgg6 k,4rdésskrdl
és az európai integráció belyzetérbl ;

8. Jelentés Irak demokratikus újjáépítéséh sztil~scges stabé2í;. ác s és
hunja útáríus műveletekben résnvevo külföldi fegyveres erők Magyar.
I .öztarsaság területén . 2006. évben végrehajtott áthaledásarál .

A'1-5 . számmal jelzett törvényjavaslatok az érintett érdekképviseleti szervezetekkel
egyeztetésre kerültek .

A Kort ny novéb=, a I3ázszabály 92 . §-ának (1) bekezdése alapján indítváüyozom az
1-4, számmal jelzett törvényjavaslatok sürgés tárgyalását, mielőbbi elfogadásuk
érdekében .
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Tartafmi összefaggescikm. te tettal - az elv*e4es ések több e tbem Azonaa
jogintézményre vonatkozó módosítási javaslatokat tartalmaznak - indítványozom
tav bá az 1-4 , számmá? jelzett t~31avas)atok együttes általínos vitáját.

Az I-4., valamj»t a 6. 57Ammal jelzett törvényjavaslatok előadója dr . Veres Iónos
pénzügyminiszter, az 5 . számmal jelzett törvényjavaslat előadója dr. Lamperth Mónika
tankormányzati és területfejlesztési miniszter, a 7 . számmal jelzett jelentés előadója dr .
Göncz Kinga külügyminiszter, a 8 . számína.) jelzett jelentés el8adöja dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter.

Budapest, 2007. ápxi.lis
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