
Az Országgyűlés

Külügyi Bizottsága

Iromány száma: T/1207/2.

Benyújtás dátuma: 2022-10-14 12:56

Parlex azonosító: J22QXY9F0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Balla Mihály alelnök 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5) bekezdése alapján –  az 1998.  évi  L. törvénnyel  kihirdetett,  az
Egyesült  Nemzetek  Szervezete  keretében  a  kábítószerek  és  pszichotrop  anyagok  tiltott
forgalmazása  elleni,  1988.  december  20-án,  Bécsben  kelt  Egyezmény  módosításának
kihirdetéséről szóló  T/1207.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás 

1. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült
Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni,
1988.  december  20-án,  Bécsben  kelt  Egyezmény  [(a  továbbiakban:  Egyezmény)  ]mellékletét
módosító,  az  Egyesült  Nemzetek Kábítószer  Bizottsága 2022.  március  16-án elfogadott  65/4-6.
számú  határozataiban  foglalt  módosítások  (a  továbbiakban  együtt:  Módosítások)  kötelező
hatályának elismerésére.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Az  Egyesült  Nemzetek  Kábítószer  Bizottsága  2022.  március  16-án  elfogadott  65/4.  számú
határozatában foglalt módosítás [hivatalos]hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés



 
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Az  Egyesült  Nemzetek  Kábítószer  Bizottsága  2022.  március  16-án  elfogadott  65/5.  számú
határozatában foglalt módosítás [hivatalos]hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Az  Egyesült  Nemzetek  Kábítószer  Bizottsága  2022.  március  16-án  elfogadott  65/6.  számú
határozatában foglalt módosítás [hivatalos]hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

Indokolás 

1. A módosító indítvány jogtechnikai pontosításként törli az 1. §-ban bevezetett „Egyezmény” rövid
megjelölést, mivel a törvényjavaslat a továbbiakban azt nem alkalmazza.
2-4. A módosító indítvány a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L.
törvény  10.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  pontos  fogalomhasználat  érdekében  a  3.  §  (2)
bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében, továbbá az 5. § (2) bekezdésében a „hivatalos” szó helyébe
a „hiteles” kifejezést lépteti.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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