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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés . Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil-

és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), valamint Európai ügyek

bizottsága megvitatta a menedékjogról szóló, T/2935 . számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyájtott T/2935/24-28., 30-34. számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az Előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslat 1-88. §, 89. § (2), (4) bek., 90-92 . §-a
elfogadásához az Alkotmány 65 . § (2) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges .

Az Európai ügyek bizottsága a feladatkörét érintő módosító javaslat hiányában az
ajánlást nem tárgyalta.

Az Alkotmányügyi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat várhatóan 2007 .
június 18-i ülésén tárgyalja meg .

Ékes József képviselő a T/2935/24 . és 26. sz. módosító javaslatát visszavonta .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Kt.: a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX . törvény
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I.

1 . Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/7 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását
javasolja :

"2. § E törvény alkalmazásában

a) külföldi : a nem magyar állampolgár és a hontalan ;

b) hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának ;

c) menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra, egyidejű
védelem a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen ;

d) kiegészítő védelem : az oltalmazottat megillető jogok és az őt terhelő
kötelezettségek összessége ;

e) ideiglenes védelem : a menedékest megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek
összessége ;

f) kísérő nélküli kiskorú : az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki
jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett
a Magyar Köztársaság területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül,
mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül ;

g) származási ország : az állampolgárság, illetve hontalan személy esetén a szokásos
tartózkodási hely szerinti ország vagy országok ;

h)biztonságosszármazási ország:az az ország amely szerepel az Európai Unió
Tanácsának a biztonságos származási országnak tekintendő harmadik országokról szóló
minimumlistáján, illetve a Kormány rendeletében nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított
származási országok listáján, vagy ezen listákon lévő országok egy része ; a származási
országnak bármelyik listán való szereplése az elismerést kérő személy tekintetében megdönthető
vélelmet állít fel, amely szerint ebben az országban ,illetőleg az ország egy részében általában és
következetesen nem tapasztalható üldöztetés, nem alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen,
embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést, és amely ország ezen jogok és
szabadságok megsértése ellen hatékony jogorvoslati rendszert biztosít,,

i) biztonságos harmadikország: a kérelmező vonatkozásában az az állam, ahol a
kérelmező a Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően tartózkodott vagy annak
területén átutazott, és lehetősége volt arra, hogy menekültként,, elismerés vagy kiegészítő
védelem iránti kérelmet nyújtson be feltéve, hogy a menekültügyi hatóság meggyőződött arról,
hogy az adott országban

a) a kérelmező életét és szabadságát nem fenyegeti veszély faji vagy vallási
okból, nemzeti hovatartozása, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai
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meggyőződése miatt, illetve nincs kitéve súlyos sérelem veszélyének ;

b) a Genfi Egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés
tilalmának elvét ;

c) elismerik és alkalmazzák a nemzetközi jog azon szabályát, amely szerint a
kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol halálbüntetésnek, kínzásnak,
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve, és

d) biztosított a Genfi Egyezménnyel összhangban álló védelem .

[h)] j) családtag: a külföldi

[h]ja) házastársa,

[h]jb) kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is),

[h]jc) szülője, ha az elismerését kérő kiskorú ;

(i)] k) különleges bánásmódot igénylő személy : olyan kiszolgáltatott személy -
külőnősen a kiskorú, a kísérő nélküli kiskorú, az idős, a fogyatékkal élő személy, a várandós
nő, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, valamint a kínzást, nemi erőszakot vagy a
pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját elszenvedett személy -, aki
egyéni helyzetére tekintettel sajátos szükségletekkel rendelkezik ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15 ., 16 ., 17 .
pontjában ismertetett javaslattal .

T/2935/28 . sz .

Indokolás : Lásd a T/2935/28/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/8 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) Az elismerését kérő köteles

a) a menekültügyi hatósággal együttműködni , így különösen : feltárni a menekülésének
körülményeit, személyes adatait közölni és személyazonosságának tisztázását elősegíteni,
okmányait átadni ;

b) nyilatkozni vagyonáról, jövedelméről ;
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c) a menekültügyi hatóság által számára kijelölt szálláshelyen - az e törvényben
meghatározott ak [feltételek] szerint - életvitelszerűen tartózkodni és a kijelölt szálláshelyen a
tartózkodásra irányadó magatartási szabályokat megtartani[ .ji

d) jogszabály, vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségüKyi
szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi
hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának alávetni ;

e) a befogadó állomáson való foglalkoztatás kivételével a munkavállalástól
tartózkodni ."

Indokolás : Lásd a T/2935/27. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3 . Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/9 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(5) A miniszter menekültként ismerheti el azt [a harmadik ország vagy] az Egyesült
Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága által menekültként elismert külföldit, akire
nézve a menekültügyi hatóság a Genfi Egyezmény alkalmazhatóságát megállapította . Aze
bekezdés alapján elismert menekültek száma évente száz főt nem haladhat meg ."

Indokolás : Lásd a T/2935/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/10 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 5 . pontja) - a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja :

A T/2935/26 . sz . módosító indítvány VISSZAVONVA!

5. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/10. számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 5 . pontja) - a törvényjavaslatot új 9. §-sal és azt megelőző címmel
kiegészítenijavasolja :
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"Menekültek biztonságos származási országokból és biztonságos harmadik országokból

9 . ~ (1) Ha a menekültkémi elismerését kérő származási országa szerepel a
biztonságos származási országok Európai Uniós vagy nemzeti listáján, az elismerést kérőnek
kell bizonyítania, hogy az elismerést kérő vonatkozásában származási országa nem felel meg
a biztonságos származási országokra meghatározott feltételeknek .

(2) Ha az elismerését kérő a Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően
biztonságos harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerést kérőnek kell
bizonyítania, hogy ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a 2 . ~ i)
pontjában foglaltak értelmében ."

Indokolás : Lásd a T/2935/31 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatia

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/13 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslatot új 15. §-sal és azt megesőző
címmel kiegészíteni j avasolj a :

"Oltalmazottak biztonságos származási országokból és biztonságos harmadik országokból

15 . ~ (1) Ha az elismerését kérő származási országa szerepel a biztonságos származási
országok Európai Uniós vagy nemzeti listáján, az elismerést kérőnek kell bizonyítania, hogy
az elismerést kérő vonatkozásában származási országa nem felel meg a biztonságos
származási országokra meghatározott feltételeknek .

(2) Ha az elismerését kérő a Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően
biztonságos harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerést kérőnek kell
bizonyítania, hogy ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a 2 . & i)
pontjában foglaltak értelmében ."

Indokolás : Lásd a T/2935/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/16 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 12 . pontja) - a törvényjavaslat 17. § b) pontjának a következő
módosítását j avasolj a:
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A T/2935/24. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA!

8. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/16 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 12 . pontja) - a törvényjavaslat 17. § b) pontjának a következő
módosítását javasolja :

/17 . § A Magyar Köztársaság menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a
külföldit, aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen menekülők olyan csoportjába
tartozik, amelyet /

"b) [a Kormány] az Országgyűlés ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel
a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai
összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése - így
különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt elmenekülni
kényszerültek ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás 9 ., 10., 14 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/30/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/16 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 22 . §-inak a következő módosítását
j avasolj a :

"22. § (1) A 17. § b) pontján alapuló ideiglenes védelem [a Kormány] az
Országgyűlés határozatában foglalt időtartam lejártáig vagy tény bekövetkeztéig áll fenn .

(2) Amennyiben [a Kormány] az Országgyűlés az ideiglenes védelemre jogosultként
történő elismerés - (1) bekezdésben meghatározott ídőtartam lejártát vagy tény bekövetkeztét
követő - fenntartásáról határoz, az ideiglenes védelem [a Kormány] az Országgyűlés
határozatában foglalt időtartammal meghosszabbodik ."

T/2935/30/1-4 . sz .

T/2935/30/1-4 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8 ., 10., 14, pontjában

ismertetett javaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/2935/30/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber
Attila, dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/16 . számú módosító
indítványához (T/2935/29 . számú ajánlás 13 . pontja) - a törvényjavaslat 23 . § (1) bekezdés a)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/23 . § (1) A menedékes jogállás megszűnik, ha /

"a) az ideiglenes védelem időtartama lejár, vagy - a 17. § b) pontján alapuló elismerés
esetén - [a Kormány] az Országgyűlés által megjelölt tény bekövetkezik ;

T/2935/30/1-4 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8 ., 9., 14 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/30/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11 . Ékes József képviselő -kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/19. számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 43. § (8) bekezdés b) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/43. § (8) A Magyar Köztársaság területének elhagyására vonatkozó kötelezést
mellőzni kell, ha a külföldi/

"b) a döntéshozatal időpontjában olyan állapotban van, hogy az országelhagyási
kötelezettség végrehajtása egészségének súlyos, visszafordíthatatlan vagy maradandó
romlását, illetve életveszélyes állapotát idézné elő és mindezt igazsáj4gyi orvosszakértői
vélemény igazolja."

Indokolás : Lásd a T/2935/25, számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/7 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 58. §-ának az elhagyását javasolja :

"[58. § (1) A kérelmező származási országa akkor tekinthető biztonságosnak, ha
szerepel az Európai Unió Tanácsa által elfogadott biztonságos származási országnak
tekintett harmadik országok közös minimumlistáján.

(2) A menekültügyi hatóság akkor tekinthet egy országot a kérelmező
vonatkozásában biztonságos harmadik országnak, ha a kérelmező a Magyar
Köztársaság területére érkezését megelőzően az adott országban tartózkodott vagy
annak területén átutazott, és lehetősége volt arra, hogy menekültkémi elismerés vagy
kiegészítő védelem iránti kérelmet nyújtson be, feltéve, hogy a menekültügyi hatóság
meggyőződött arról, hogy az adott országban

a) a kérelmező életét és szabadságát nem fenyegeti veszély faji vagy vallási okból,
nemzeti hovatartozása, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai
meggyőződése miatt, illetve nincs kitéve súlyos sérelem veszélyének ;

b) a Genfi Egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés
tilalmának elvét ;

c) elismerik és alkalmazzák a nemzetközi jog azon szabályát, mely szerint a
kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol halálbüntetésnek, kínzásnak,
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve, és

d) biztosított a Genfi Egyezménnyel összhangban álló védelem .]"

T/2935/28 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 15 ., 16 ., 17 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/28/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13 . Dr. Kontrát Károly képviselő - kapcsolódva a T/12935/6 . számú módosító
indítványához (T/2935/29 . számú ajánlás 22 . pontja) - a törvényjavaslat 62. §-át új (2)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"62. § (1) Az üldöztetéssel vagy súlyos sérelemmel szembeni védelem akkor
tekinthető biztosítottnak, ha abban az államban, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül,
hatékony eszközök állnak rendelkezésre az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem



9

megakadályozására, valamint az üldöztetést megvalósító vagy súlyos sérelmet előidéző
cselekmények elkövetőinek megbüntetésére, és a kérelmező ezt a védelmet igénybe veheti .

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem akkor is biztosítottnak tekinthető, ha abban az
államban, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, az ország egy részében nem áll fenn az
üldöztetéstől való megalapozott félelem követelménye, illetve a súlyos sérelem tényleges
veszélye, és a kérelmezőtől ésszerűen elvárható, hogy az érintett országrészben maradion ."

Indokolás : Lásd a T/2935/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber
Attila, dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/16. számú módosító
indítványához (T/2935/29 . számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 75 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"75 . § (1) [A Kormány] Az Országgyűlés - a [miniszter] Kormány előterjesztése
alapján - a 17. § b) pontja szerinti ideiglenes védelemre jogosultként történő elismerésről
határozatot hoz ."

T/2935/30/1-4 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8 ., 9 ., 10. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/30/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber
Attila, dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/7 . számú módosító
indítványához (T/2935/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 89. § (2)
bekezdésének az elhagyását javasolja :

"[(2) E törvény 58. § (1) bekezdése az Európai Unió Tanácsa által elfogadott, a
biztonságos harmadik országnak tekintendő harmadik országok közös
minimumlistájáról szóló közösségi jogi aktus hatálybalépésének napján lép hatályba,
egyidejűleg a 90. § (2) bekezdés hatályát veszti .]"
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Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 12 ., 16 ., 17 . pontjában
ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/28/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

16. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr. Gruber Attila,
dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/7 . számú módosító indítványához
(T/2935/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 90 . § (2) bekezdésének az
elhagyását javasolja :

"[(2) Az 58 . § (1) bekezdés hatálybalépéséig a kérelmező származási országa
akkor tekinthető biztonságosnak, ha megfelel az 58 . § (2) bekezdés a)-d) pontjában
foglalt feltételeknek.]"

T/2935/28 . sz .

T/2935/28 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 12 ., 15 ., 17, pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2935/28/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Ékes József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Ékes József, dr . Gruber
Attila, dr. Kontrát Károly és Németh Zsolt képviselő T/12935/7 . számú módosító
indítványához (T/2935/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 92. §-át új (2)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a Magyar
Köztársaság által nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok listását ."

T/2935/28 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás L, 12 ., 15 ., 16 . pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás: Lásd a T/2935/28/3 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

li.

A T/2935/29 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,

	

Balog Zoltán s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s .k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Pont Bizottság Előterjesztő
1 . támogatja egyetért
2 . támogatja egyetért
3. támogatja egyetért
4. támogatja egyetért
5. nem támogatja nem ért egyet
6. támogatja egyetért
7. támogatja egyetért
8. támogatja egyetért
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
10. támogatja egyetért
11. támogatja egyetért
12. támogatja egyetért
13. támogatja egyetért
14. támogatja egyetért
15. támogatja egyetért
16. támogatja egyetért
17. VISSZAVONVA
18. támogatja egyetért
19 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
20. támogat] a egyetért
21. támogatja egyetért
22. támogatja egyetért
23. VISSZAVONVA
24. VISSZAVONVA
25. támogatja egyetért
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