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Bizottsági önálló indítvány
(Együtt kezelendő a J/7017. számú jelentéssel)

Az Országgyűlés
. . ./2008 .(. . .) OGY határozat a

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segít ő eset i
bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítéséne k

támogatásáról, valamint a Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület felállításáró l

A Magyar Országgyűlés a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának

folyamatát segítő eseti bizottság (a továbbiakban : Nabucco eseti bizottság)

tevékenységérő l (2008 . szeptember — 2008. december) szóló jelentést elfogadja .

2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldal ú

importfüggőség elkerülése érdekében továbbra is alapvet ő fontosságúnak tartja és
prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucc o

földgázvezeték mielőbbi megépítését .

3. Az Országgyűlés támogatja, hogy a Nabucco gázvezeték megépítése érdekében jöjjö n
létre egy Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület, amely alkalmas arra, hog y
megjelenítse a részt vevő nemzetek legmagasabb szintű elkötelezettségét a projekt
mellett nemzeti szinten az érintett országokban, továbbá valamennyi nemzetköz i
fórumon, különös tekintettel az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre .

4. Az Országgyűlés felhatalmazza a Nabucco eseti bizottságot, hogy a 3 . pont szerint i
Testület létrehozása érdekében nemzetközi tárgyalásokat folytasson, különösen
Ausztria, Bulgária, Románia és Törökország nemzeti parlamentjeinek érintet t

bizottságaival, illetve három fő delegálásával vegyen részt a Nemzetközi Nabucco

Védnöki Testület létrehozásában és működtetésében .

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Európa i
Unióban, hogy a Nabucco gázvezeték megépítéséhez szükséges, megfelel ő
garanciával rendelkező pénzügyi források rendelkezésre álljanak.

6. Az Országgyű lés javasolja, hogy az érintett országok európai parlamenti képviselői

uniós szinten is együttműködve mozdítsák elő a Nabucco projekt megvalósulását .
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7. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a z
Amerikai Egyesült Államok kormányával, az Egyesült Államoknak a Nabucc o
projektben történő szerepvállalásának lehetőségéről .

8 . Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolás

Az Országgyűlés e határozatot az alábbi körülmények figyelembe vételével hozta :

Magyarország 2009 . január 26-27-én nemzetközi Nabucco konferenciának ad otthont
Magyarország a Nabucco projektben eddig is kezdeményezőként lépett fel, és magára
vállalta, hogy a kormányközi megállapodások előkészítését koordinálja, valamint Bayer
Mihály személyében Nabucco utazó nagykövetet nevezett ki, akinek munkája jelent ős
mértékben hozzájárul a projekt nemzetközi koordinációjáho z
Az Országgyű lés a 98/2008 . (IX. 26.) számú határozatával eseti bizottságot hozott létre a
Nabucco földgázvezeték el őkészítésének és megvalósításának segítésére
A Nabucco gázvezeték megépítéséhez olyan, az érintett országok gazdasági érdekei n
túlmutató, egységes politikai fellépés szükséges, amely alkalmas az európa i
elkötelezettség és politikai támogatás megjelenítésére

Budapest, 2008 . december 10 .

Dr. Kó János
e ők
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Dr. Szili Katalin
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Magyar Országgyűlés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 87.§ (2) bekezdése, és a Nabucco földgázvezeték el őkészítésének és
megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról szóló 98/2008 . (IX. 22 . )
országgyű lési határozat 3 . g) pontja alapján a bizottság 2008 . szeptember - 2008 . december
között elvégzett munkájáról — a bizottság döntése alapján — benyújtom a mellékelt jelentést é s

a hozzá kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2008 . december 10 .
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