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Európai ügyek bizottságána k

ajánlás a

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvetőjogok és uniós
polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekr ől
szóló jelentés elfogadásáról szóló H/10766. számú országgyűlési határozati

javaslat

részlete s

vitájához

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Európai ügyekbizottsága megvitatta Viviane Reding, az Európa i

Bizottság jogérvényesülés, alapvet ő jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügybe n
tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekr ől szóló jelentés elfogadásáról szóló, H/10766 .

számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/10766/2-3 . számú

módosító javaslatokat .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az ú j
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .
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Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat

	

§-ainak,

	

illetve

	

a §-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás
nélkül is.

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségérő l bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefiiggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé .

1. Dr. Staudt Gábor, dr. Gyüre Csaba és dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő a
határozati javaslat 2 . pontjának a következő módosítását javasolja:

2. Az Országgyűlés nagyobb együttműködési készséget várt volna el a Tobin-üg y
megoldása során az ír hatóságok és az ír igazságügyi miniszter részér ől, mert [elismeri az ír
hatóságok együttm űködési készségét, továbbá nagyra értékeli az ír igazságügy i
miniszter elkötelezettségét a Tobin-ügy megoldása iránt . Ezzel együtt az Országgyűlés ]
elfogadhatatlannak tartja, hogy a „Szabadság, Biztonság és Igazságosság” térségekén t
jellemzett Európai Unióban a jogerősen elítélt személy elkerülje cselekményének büntetőjogi
következményeit azáltal, hogy az állampolgársága szerinti európai uniós tagállam nem hajtj a
végre a másik európai uniós tagállamban hozott jogerős bírósági ítéletet .

Indokolás : Lásd a H/10766/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

2 . Dr. Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslat 2 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

2 . Az Országgyű lés mélyen elítéli, hogy két kisgyermek halálát a Fidesz-KDNP
pártszövetség politikai haszonszerzésre kívánja felhasználni, és ehhez a magyar igazságügyért
felelős miniszternek az Európai Bizottság biztosával folytatott vitáját eszközként alkalmazz a
[elismeri az ír hatóságok együttműködési készségét, továbbá nagyra értékeli az í r
igazságügyi miniszter elkötelezettségét a Tobin-ügy megoldása iránt . Ezzel együtt az
Országgyű lés elfogadhatatlannak tartja, hogy a „Szabadság, Biztonság és Igazságosság ”
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térségeként jellemzett Európai Unióban a joger ősen elítélt személy elkerülj e
cselekményének büntetőjogi következményeit azáltal, hogy az állampolgársága szerint i
európai uniós tagállam nem hajtja végre a másik európai uniós tagállamban hozot t
jogerős bírósági ítéletet] .

Indokolás : Lásd a H/10766/2/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

3. Dr. Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslat 3 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

3 . Az Országgyűlés elvi éllel rögzíti [elfogadhatatlannak tartja], hogy a magyar
Kormánynak semmiféle erkölcsi alapja nincs arra, hogy Viviane Redinget az Európai
Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztos[aként]át 	 politikai
nyilatkozatban elítélje [igazolhatónak tartja az elítélt személy állampolgársága szerint i
európai uniós tagállam uniós alapelvet sértő eljárását tényekkel alá nem támasztott
politikai vélekedése alapján]. Ez a Kormány ugyanis önző számításból és politikai érdekből
az igazságügyi miniszter kiadatási döntésével lehetővé tette, hogy a _yilkosság miatt
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt Ramil Safarov azeri katonatisztet a hazájában
szabadon engedjék, és ott hősként ünnepeljék .

Indokolás : Lásd a H/10766/2/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

4. Dr. Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslat 4 .
pontjának a következő módosítását javasolja:

4. Az Országgyűlés megállapítla, hogy Viviane Reding az Európai Bizottság
jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosa a magyar bíróságnak a Tobin-
ügyben 2003-ban hozott ítélete kapcsán nem tette egyértelművé, hogy a 2010-t ő l kezdődő
Fidesz-KDNP hatalom az, amely az Európai Unió és a Velencei Bizottság figyelmeztetése és
konkrét észrevételei ellenére sértette, sérti meg a magyar bíróságok függetlenségét olyan
súlyosan, hogy az komoly aggodalmakat ébreszt az Európai Unió és az Európa Tanác s
intézményeiben [felhívja Viviane Redinget, az Európai Bizottság jogérvényesülés,
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alapvető jogok és uniós polgárság biztosát, hogy tisztségéb ől származó
kötelezettségeinek eleget téve tegyen meg mindent, hogy az Európai Unióban mint a
„Szabadság, Biztonság és Igazságosság” térségében megvalósuljon az igazságügy i
együttműködés, ideértve a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését és végrehajtását] .

Indokolás : Lásd a H/10766/2/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

5. Dr. Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselő a határozati javaslatot a
következő új 5. ponttal kiegészíteni javasolja :

5 . Az Országgyűlés rögzíti, hogy az igazságügyért felel ős dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter személyes politikai felel őssége annak érvényesítése ,
hogy - Ramil Safarovval ellentétben - Francis Ciaran Tobin a joger ősen kiszabott büntetését
maradéktalanul letöltse .

Indokolás : Lásd a H/10766/2/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs főosztálya
Budapest, 2013 . április 22 .

dr. Höresik Richárd s .k . ,
az Európai ügyek bizottságána k

elnöke
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