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2020. évi … törvény 

 

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság 

kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság 

európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló 

jegyzőkönyv kihirdetéséről 

 

(A Jegyzőkönyv nemzetközi jogilag 2019. május 24-én lépett hatályba.) 

 

1. § 

Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai 

Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát 

Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló 

jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti. 

 

2. § 

A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.  

 

3. § 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

4. § 

E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter 

gondoskodik. 
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1. melléklet a 2020. évi … törvényhez 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság 

kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak 

a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő 

módosításáról 

 

A BELGA KIRÁLYSÁG, 

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, 

A CSEH KÖZTÁRSASÁG, 

A DÁN KIRÁLYSÁG, 

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, 

ÍRORSZÁG, 

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 

A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG, 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, 

A LETT KÖZTÁRSASÁG, 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, 

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 

MAGYARORSZÁG, 

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, 

A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, 

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 

ROMÁNIA, 

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, 

A FINN KÖZTÁRSASÁG, 

A SVÉD KIRÁLYSÁG, 

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, a 

továbbiakban: a tagállamok, és 
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AZ EURÓPAI UNIÓ, 

egyrészről, 

valamint  

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA  

másrészről,  

TEKINTETTEL a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 2013. július 1-jei 

csatlakozására,  

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG: 

 

1. cikk 

A Horvát Köztársaság csatlakozik az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, 

másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló, 2002. 

december 6-án Brüsszelben aláírt és 2008. március 1-jén hatályba lépett megállapodáshoz (a 

továbbiakban: a megállapodás).  

 

2. cikk 

A megállapodásnak a jegyzőkönyvhöz csatolt horvát nyelvű szövege ugyanolyan feltételekkel 

hiteles, mint a megállapodás 14. cikkének megfelelően készült többi szöveg.  

 

3. cikk 

A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást az e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez 

szükséges belső jogi eljárások lezárultáról. Ez a jegyzőkönyv az utolsó írásbeli értesítés 

beérkezésének napján lép hatályba.  

 

4. cikk 

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, 

görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, 

spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint kínai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt 

hiteles.  

 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év december havának huszonegyedik napján. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint 

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 

IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások 

Tárában közzétételre kerül. 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság 

kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 

2002. december 6-án írták alá Brüsszelben. A Megállapodást az egyrészről az Európai 

Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri 

közlekedésről szóló megállapodás, és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. 

évi X. törvény hirdette ki.  

2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz. Horvátország 

csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban Horvátország a jegyzőkönyv 

útján csatlakozik a Megállapodáshoz. A Megállapodáshoz való csatlakozás az egyszerűsített 

eljárás keretében valósult meg, ennek megfelelően és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 218. cikkének (5) bekezdésével összhangban jegyzőkönyvet kellett aláírni. A 

létrejött Megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele 

céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 2018. 

december 21-én írták alá Brüsszelben. A Jegyzőkönyv a Megállapodás szerves részét képezi. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. § (1) 

bekezdése értelmében a Jegyzőkönyvet törvényben kell kihirdetni. 

 

 

A 2. §-hoz és az 1. melléklethez 

 

A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét tartalmazza. 

 

A Jegyzőkönyv 1 szakaszból és 4 cikkből áll. 

 

1. cikkhez: A cikk a Horvát Köztársaság Megállapodáshoz való csatlakozását tartalmazza. 

2. cikkhez: A cikk a szerződés horvát nyelvű szövegének hitelességéről rendelkezik. 

3. cikkhez: A cikk a Jegyzőkönyv jóváhagyásáról, hatálybalépése időpontjáról rendelkezik. 

4. cikkhez: A cikk a Jegyzőkönyv nyelvi változatainak hitelességéről rendelkezik. 

 

A 3. és a 4. §-hoz 

 

A törvény hatálybalépésével összefüggő és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 

tartalmazzák. 

 


