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Összegző jelentés

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság
közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő

csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslathoz (T/9467.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ)

46. §-a szerinti eljárásában - 2020. március 26-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,

valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott- az összegző jelentés mellékletében szereplő

- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § (1) bekezdésében foglalt

követelmények teljesülését is.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - az általa támogatott részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2020. március 26-án lezárta.

Budapest, 2020. március 26.
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
keretmegállapodásho: a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására
tekintettel készültjegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/9467. számú törvényjavaslathoz

benyújtott, T/9467/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/9467/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím alatti zárójeles szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(A Jegyzőkönyvet nemzetkozijogi szempontból 2017. június 21-től ideiglenesen alkalmazni
kell és 2018. augusztus l-én lépett hatályba.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Külügyi bizottság
Módosítópont: T/9467/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
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[(2) A Jegyzőkönyv 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépésének naptári
napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért


