
Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

. .r,,~.h►y}'-egyes Hivatala

IrományszArn: 1-43~ 2
Érkezett: 2015 NOV 16.

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelezőkvóták szerinti
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló

törvényjavaslathoz (T/7332. szám) benyújtott
képviselő i módosító javaslat vitájáról

(határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel )

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban : Bizottság) - az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ)
65 . §-a szerinti, az Országgyűlés által elfogadott T/7332/3 . számú határozati házszabályi
rendelkezésekt ő l való eltérésre irányuló javaslatban meghatározott eljárásában - lefolytatta a
törvényjavaslat részletes vitáját .

A Bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44 . §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

A Bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45 . (1) bekezdése alapján - megtárgyalta az
összegző jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is ,
hogy azok megfelelnek-e a HHSZ 42 . §-ában foglalt követelménynek .

A módosító javaslatokról történ ő állásfoglalás mellett a Bizottság - kormánypárti képvisel ő inek
javaslatára - további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el . A
Bizottság által megfogalmazott módosító javaslattal az el ő terjesztő egyetértett .

A Bizottság - a határozati házszabályi rendelkezésekt ő l való eltérésre irányuló javaslat alapján
- az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegz ő módosító javaslatot nyújt be .

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2015 . november 16-án lezárta .

Budapest, 2015 . november 16 .

Dr. Gulyás Gerel y
elnök
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Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET

ÁLLÁSFOGLALÁ S

'az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló
T/7332. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/7332/4. számú képviselői módosít ó

javaslatró l

A dokumentum készítésének elvei : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget I ] záróje l
közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ett ő l eltérő jelölési mód
szerepel — az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében — a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is .

A módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket a dokumentum érintett pontjaihoz f űzött kerete s
megjegyzések tartalmazzák .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha a módosító javaslat az összefüggés t
megjelöli, illetve ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által
közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű dönteni.

A dokumentum felhívja a figyelmet az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY
határozat (a továbbiakban : HHSZ) 42 . § a) és b) pontja szerinti módosító javaslatokra .

A bizottság megvizsgálja, hogy a HHSZ 42 . § a) pontjá szerinti, a törvényjavaslat által nem érintet t
törvény rendelkezésére

	

vonatkozó módosító javaslat (a továbbiakban :

	

túlterjeszkedő módosító javaslat )
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek . Ha a bizottság szerint a túlterjeszkedő módosító javaslat megfelel a
házszabályi rendelkezéseknek, dönt a túlterjeszkedő módosító javaslat támogatásáról .

Ha a bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatot támogat, azt — az összefüggésekre is tekintettel — a z
Országgy ű lés által elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektő l való eltérésre irányuló javaslat alapján az
összegz ő módosító javaslattól . elkülönítve — eltérő szavazati arányt igénylő indítványokat a HHSZ 64 . § (2)
bekezdése alapján külön-külön irományként — kell benyújtania .

Az Országgyű lés a túlterjeszkedő módosító javaslatot akkor minősíti szabályszerűnek, ha az valamely
szabályszer ű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy

	

a HHSZ 44 .

	

§

	

(1) bekezdésében
meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges .

1 . Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, Tóth Csaba, Gőgös Zoltán, Kunhalmi
Ágnes, Demeter Márta, Bangóné Borbély Ildikó, Hórváth Imre, Heringes Anita, Gú r
Nándor, Teleki László, Szabó Sándor, Kiss László, dr . Józsa István, Velez Árpád, dr.
Bárándy Gergely, dr . Szakács László, dr. Legény Zsolt, dr. Hiller István, Korózs Lajos ,
dr. Molnár Zsolt, Tukacs István, Hiszékeny Dezs ő képviselő a törvényjavaslat Címének,
Preambulumának és 1. §-ának a következő módosítását javasolja:
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az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerint i
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben [indítandó bírósági eljárásról] a

Magyarország Kormánya alkotmányos és nemzetközi jogi kötelezettségeir ő l

Magyarország Országgyű lése ,

tudatában annak a történelmi kihívásnak, amelyet az irreguláris migráció napjainkban a z
Európai Unióra és benne Magyarországra nézve jelent ,

[elismerve a Kormány által a migrációs válsággal összefüggésben eddig kifejtet t
erőfeszítéseket, és egyetértve a Kormány által eddig képviselt állásponttal, amely szerin t
hibás az Európai Unió által választott azon megoldás, mely a nemzetközi védelmet kérők
tagállamok közötti, kötelező kvótákon alapuló elosztását írja el ő ,

megállapítva, hogy a nemzetközi jog alapján egyetlen szuverén állam sem kötelezhet ő
arra, hogy átvállaljon és elbíráljon más tagállamban benyújtott nemzetközi védele m
iránti kérelmet, ]

megerősítve Magyarország elkötelezettségét a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és
alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvei mellett, amelyek betartásá t
az Európai Unió tagjaként vállalta ,

emlékeztetve arra, hogy az Európai Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon,a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a
személyek szabad mozgásának biztosítása a küls ő határok ellenőrzésére, a menekültügyre,a
bevándorlásra,	 valamint a bűnmegelőzésre	 és	 bűnüldözésre	 vonatkozó megfelelő
intézkedésekkel párosul ,

figyelemmel az Alaptörvény E) cikk (1) bekezdésére, amely alapján Magyarország köteles a z
európai	 népek	 szabadságának, 	 jólétének	 és	 biztonságának	 kiteljesedése	 érdekében
közreműködni az európai egység megteremtésében, továbbá (2) bekezdésére, amel y
meghatározza a Magyarország által az Európai Unió intézményei útján gyakorolt hatáskörö k
terjedelmét ,

[különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa a nemzetközi védelmet kérők
kötelező kvótákon alapuló elosztásáról szóló határozatát úgy fogadta el, hogy enne k
során figyelmen kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, és a nemzeti parlamentek számár a
nem biztosították véleményük kifejtésének lehet őségét,

annak kinyilvánítása érdekében, hogy az Európai Unió Tanácsának e határozata ellen
az uniós jog által biztosított valamennyi jogi eszközzel, köztük a bírósági út
igénybevételével is fel kell lépni,] és (3) bekezdésére, amely alapján az Európai Unió joga—
a (2) bekezdés keretei között — megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt ,

a következő törvényt alkotja :

1. §

[Az Országgyűlés meggyőződése, hogy] Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésére i s
figyelemmel, a szubszidiaritás elvének érvényesülése és a nemzeti parlamentek megfelel ő
szerepének biztosítása érdekében az Európai Unió Tanácsa által 2015 . szeptember 22-én
elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015 . szeptember 24-én közzétett, a
nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmenet i
intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 tanácsi határozatot 	 hajtsa végre [(a
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továbbiakban: a határozat) jogellenességének megállapítása iránt fel kell lépni bíróság i
úton] .

Indokolás : Lásd a T/7332/4/1 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatja

—az Előterjesztő (képviselője) nem ért egye t

—a Kormány képviselője nem ért egye t

2. Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás, Tóth Csaba, Gőgös Zoltán, Kunhalmi
Ágnes, Demeter Márta, Bangóné Borbély Ildikó, Horváth Imre, Heringes Anita, Gú r
Nándor, Teleki László, Szabó Sándor, Kiss László, dr . Józsa István, Velez Árpád, dr .
Bárándy Gergely, dr . Szakács László, dr. Legény Zsolt, dr. Hiller István, Korózs Lajos ,
dr. Molnár Zsolt, Tukacs István, Hiszékeny Dezs ő képviselő a törvényjavaslat 2 . §-ának a
következő módosítását javasolja :

2 . §

Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy [a határozat megsemmisítése érdekében az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján indítson keresetet az
Európai Unió Bírósága előtt] az Európai Unió kormányzati részvétellel 	 működő
intézményeiben az alábbi álláspontot képviselje :

a) az Európai Unió azonnal függessze fel a Dublin III . rendelet alkalmazását — ami jelenle g
minden jogi felelősséget a külső határokon fekvő tagállamokra hárít, és mára nyilvánvalóan
alkalmazhatatlanná vált -, és a menedékkérelmek elbírálására alakítson ki ideiglene s
eljárásrendet ;

b) az Európai Unió ne csak pénzügyi forrásokkal, hanem a Frontex bázisán létrehozott közö s
szervezettel, személyzettel és megfelel ő eszközök rendelkezésre bocsátásával vegyen részta
külső határokőrizetében;

c) az Európai Unió alakítson ki közös uniós védelempolitikát, amelynek keretében alakuljo n
meg egy közös európai haderő az Európai Unió külső határainak védelme, valamint a közö s
kül-.és	 biztonságpolitika	 keretében meghatározott béketeremtő, békefenntartó ésa
humanitárius feladatok ellátása céljából ;

d) a terrorizmussal összefügg ő információk uniós szint ű megosztása, elemzése, értékelése
érdekében jöjjön létre egy uniós hírszerzési ügynökség ;

e) az Európai Unió alakítson ki közös menekültügyi rendszert, amelynek keretében közö s
menekültügyi szervezet létrehozásával, közös eljárási és finanszírozási szabályok alapjá n
szervezze meg, és biztosítsa a menedékkérelmek elbírálását, a kérelmezők ideiglenes
elhelyezését, a védelemben részesített személyek befogadását, valamint a védelemre ne m
jogosult személyek hazatoloncolását ;

f) az Európai Unió nyújtson pénzügyi segítséget a menekültek átutazásának terheit visel ő
Szerbiának és Macedóniának ;

g) az érintett országokkal együttműködésben az Európai Unió biztosítsa a válságövezetek
határain működő menekülttáborokban a normális életfeltételek megteremtéséhez szüksége s
pénzügyi és személyzeti feltételeket ;
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h) a fenti célok elérése érdekében az Európai Unió tagállamai hozzanak létre közös pénzügy i
alapot ;

i) az Európai Tanács tekintse át, hogy az Európai Unió és tagállamai milyen formába n
tudják	 előmozdítani	 az	 embereket	 otthonuk	 elhagyására	 kényszerítő 	 konfliktusok
megszűntetését, különös tekintettel a Közel-Keleten tomboló fegyveres konfliktusokra .

Indokolás : Lásd a T/7332/4/2 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : — a bizottság nem támogatja

—az Előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

—a Kormány képviselője nem ért egyet
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