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A Nabucco földgázvezeték el őkészítésének és megvalósításának folyamatát segít ő eseti
bizottság tevékenységéről (2009. január — 2009. június) szóló jelentésének elfogadásáról ,
valamint a Nabucco gázvezeték létrehozását el ősegítő nemzetközi szerződés aláírásának,

és a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáró l

A Magyar Országgyű lés a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának
folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységér ő l (2009 . január — 2009 . június) szóló
jelentést elfogadja .

2. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldal ú
importfüggőség csökkentése érdekében továbbra is alapvet ő fontosságúnak tartja, é s
prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucc o
földgázvezeték mielőbbi megépítését .

3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a Nabucco gázvezeték létrehozását segít ő
nemzetközi szerződés hazai jóváhagyási eljárását a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul indítsa el .

4. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy tegyen meg mindent a 128/2008 . (XII . 17 . )
számú országgyűlési határozatban javasolt Nemzetközi Nabucco Védnöki Testüle t
(International Nabucco Board) létrehozásának érdekében, amely testület alkalmas arra ,
hogy megjelenítse a részt vevő nemzetek legmagasabb szintű elkötelezettségét a
projekt mellett nemzeti szinten az érintett országokban, továbbá valamenny i
nemzetközi fórumon, különös tekintettel az Európai Bizottságra és az Európa i
Parlamentre .

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Országgyű lés Há,vatala

2009 JúN 2 4.



Indokolás

Az Országgyűlés e határozatot az alábbi körülmények figyelembe vételével hozta :

Magyarország a Nabucco projektben eddig is kezdeményez őként lépett fel, és magára
vállalta, hogy az államközi megállapodások előkészítését koordinálja, valamint Bayer
Mihály személyében Nabucco utazó nagykövetet nevezett ki, akinek munkája jelent ős
mértékben hozzájárul a projekt nemzetközi koordinációjához, az államközi
megállapodások létrehozásához .
Az államközi megállapodások mielőbbi nemzeti jóváhagyása érdemi feltétele a
Nabucco projekt további megvalósulásának, politikai, finanszírozási és műszaki -
technikai szempontból egyaránt .
Az Országgy űlés a 98/2008 . (IX. 26.) számú határozatával eseti bizottságot hozott
létre a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának segítésére .
Az Országgyűlés a 128/2008. (XII. 17.) számú határozatában kezdeményezte eg y
Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület (International Nabucco Board) létrehozását a
projekt melletti európai elkötelezettség magas szintű megjelenítésére

Budapest, 2009 . június 24 .

Dr. K' a János
el ők
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A Házszabály 87.* (2) bekezdése, és a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és
megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról szóló 98/2008. (IX. 22.)
országgyűlési határozat 3 . g) pontja alapján a bizottság 2009 . január - 2009 . június között
elvégzett munkájáról – a bizottság döntése alapján – benyújtom a mellékelt jelentést és a
hozzá kapcsolódó országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2009 . június 24 .
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