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Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség 
létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az  Európai  Unió  és  a  Kazah  Köztársaság  kapcsolatát  jelenleg  az  1995.  január  23-án  Brüsszelben  aláírt 
megállapodás szabályozza. Az Európai Unió és Kazahsztán együttműködése szorosabbra vált az Európai Unió 
Közép-Ázsia  stratégiájának  (2007-2013)  elfogadásával  és  folyamatos  érvényesítésével.  A  kapcsolattartás 
kulcsfontosságú mozzanata, hogy az Európai Közösség támogatta Kazahsztán 2010-es EBESZ-elnökségét.

Jelen Megállapodás egy úgynevezett Partnerségi és Együttműködési Megállapodás (PEM). Ilyen Megállapodást 
az  Európai  Közösség  Kelet-Európa  és  Közép  Ázsia  országaival,  a  volt  Szovjetunió  utódállamaival,  így 
Oroszországgal,  Ukrajnával,  Moldáviával,  Örményország,  Grúziával,  Üzbegisztánnal,  Kirgizisztánnal, 
Azerbajdzsánnal és jelen esetben Kazahsztánnal kötött. Ezeket a megállapodásokat az 1990-es évek közepén 
írta alá a Közösség és a tagállamok. A PEM-ek elsősorban a politikai párbeszéd kereteit teremtik meg, illetve a 
gazdasági  és kereskedelmi együttműködés alapjait  fektetik le.  A PEM-ek további  sajátossága, hogy 10 éves 
időszakra  jöttek  létre,  így  2007-2008-2009-ben  lejárnak.  A  Megállapodások  ugyan  meghosszabbíthatóak, 
amennyiben egyik fél sem jelzi, hogy azt fel kívánja mondani, de 10 év alatt a Közösségben sok minden változott, 
ezért a PEM-ek megújításáról, illetve újabb, eltérő tartalmú megállapodások megkötéséről már megkezdődött a 
politikai vita az Unióban.

A  Megállapodás  legfőbb  célja  a  politikai  párbeszéd  intézményes  keretének,  mint  a  gazdasági  kapcsolatok 
kiteljesedése alapvető feltételének megteremtése. Ennek érdekében létrejön egy társulási vagy együttműködési 
tanács,  mint  a  párbeszéd hivatalos  fóruma.  A Megállapodás  rendelkezik  az olyan általános elvekről,  mint  a 
demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tisztelete. Külön rész szól az áruk mozgásáról, a társaságok 
letelepedésének,  illetve  a  szolgáltatások  nyújtásának  szabályairól.  A  Megállapodás  kiterjed  a  gazdasági 
együttműködés  részleteire,  külön  részletezve  az  egyes,  a  Megállapodás  szempontjából  releváns  közösségi 
politikákat. Ezt követik az intézményi, általános és záró rendelkezések.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás 
létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat 

A Jordán Hasemita Királyság és az Európai  Közösség kapcsolatrendszerének alapját  az 1977.  január 18-án 
Brüsszelben aláírt együttműködési megállapodás képezi. Azóta egyre bővül az együttműködési területek köre, a 
gazdasági  integráció  magasabb  fokra  helyeződött.  Az  EU messzemenően elismeri  Jordánia  együttműködési 
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készségét, és a térségben betöltött stabilizáló szerepét a jó kormányzás, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
és kisebbségi jogok érvényesülésének biztosításában. Jelen törvénykezés célja, hogy a politikai párbeszédnek a 
két  fél  között  intézményes keretet  biztosítson  és a gazdasági  kapcsolatok  további  kiteljesedésének  alapvető 
feltételeit megteremtse.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és 
együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 

törvényjavaslat 

A törvényjavaslat  célja  az  egyrészről  az Európai  Közösség és tagállamai,  másrészről  a  Koreai  Köztársaság 
közötti  kereskedelemről  és  együttműködésről  szóló  Keretmegállapodás  kihirdetése.  Ez  a  megállapodás 
elsősorban a politikai párbeszéd kereteit teremti meg, illetve a gazdasági és kereskedelmi együttműködés alapjait 
fekteti le.

Az  EU  és  a  Koreai  Köztársaság  közötti  keretmegállapodás  szerződéses  keretet  biztosít  a  két  fél  közötti 
kereskedelmi  és gazdasági  együttműködésnek,  ugyanakkor  megalapozza a rendszeres politikai  párbeszédet. 
Erősíti  az  EU  régióbeli  szerepét,  és  mintaként  szolgál  a  többi  fejlett  régióbeli  országgal  kötendő 
megállapodásnak. Demonstrálja a felek politikai nézetei és értékei  között meglévő azonosságot a globális és 
regionális színtéren.

A Megállapodás mind politikai, mind pedig gazdasági kapcsolatokban kiemelt szerepet tölt be az Európai Unió és 
a tagállamok, így Magyarország számára is.

Az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, 
politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről 

szóló törvényjavaslat 

Jelen javaslat célja egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok 
közötti  Gazdasági  partnerségi, politikai  koordinációs és együttműködési  megállapodás, valamint  a kapcsolódó 
kiegészítő jegyzőkönyvek kihirdetése.

A  Megállapodás  egy  úgynevezett  speciális  Partnerségi  és  Együttműködési  Megállapodás  (PEM),  amely 
elsősorban a politikai párbeszéd kereteit teremti meg, illetve a gazdasági és kereskedelmi együttműködés alapjait 
fektetik  le.  Továbbá megállapítható,  hogy jelen Megállapodás  megfelel  az Európai  Unió,  azon belül  pedig  a 
magyar érdekeknek. Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége a törvényi kihirdetés.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és 
Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A  Megállapodás  előtérbe  helyezi  a  közösen  vallott  alapvető  értékeket,  mint  az  EU-örmény  kapcsolatok 
legfontosabb  összetevőit.  Meghatározza  az  intézményesített  politikai  párbeszéd  kereteit;  megállapítja  a 
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legfontosabb  közös  célokat  a  kereskedelem és  befektetési  politika,  a  harmonikus  gazdasági  kapcsolatok,  a 
fenntartható fejlődés,  a gazdasági,  szociális, tudományos-technológiai  és kulturális együttműködés fejlesztése 
területén. A Megállapodás fontos eszköz az örmény és az uniós jogrendszer harmonizációjának elősegítésére 
annak érdekében, hogy Örményország minél közelebb kerüljön az EU-hoz.

A  Megállapodás  legfőbb  célja  a  politikai  párbeszéd  intézményes  keretének,  mint  a  gazdasági  kapcsolatok 
kiteljesedésének  alapvető  feltételének  a  megteremtése.  Ennek  érdekében  létrejön  egy  társulási  vagy 
együttműködési  tanács,  mint  a  párbeszéd  hivatalos  fóruma.  A  Megállapodás  rendelkezik  az  olyan  általános 
elvekről, mint a demokrácia, a nemzetközi jog és az emberi jogok tisztelete. Külön rész szól az áruk mozgásáról, 
a társaságok letelepedésének, illetve a szolgáltatások nyújtásának szabályairól. A Megállapodások kiterjednek a 
gazdasági  együttműködés részleteire,  külön részletezve az egyes,  a Megállapodások szempontjából  releváns 
közösségi politikákat. Ezt követik az intézményi, általános és záró rendelkezések.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség 
létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az Európai Unió és az Üzbég Köztársaság kapcsolatát jelenleg az 1996-ben aláírt megállapodás szabályozza. Az 
Európai  Unió és Üzbegisztán együttműködése szorosabbra vált  az Európai  Unió Közép-Ázsia  stratégiájának 
(2007-2013) elfogadásával és folyamatos érvényesítésével.

Az  EU  és  az  Üzbég  Köztársaság  közötti  partnerség  létrehozásáról  szóló  partnerségi  és  együttműködési 
megállapodás  olyan  prioritásokra  összpontosít,  mint  az  EU energiaellátása,  az  emberi  jogi  párbeszéd  és  a 
demokratikus  fejlődés  előmozdítása;  a  piacgazdasági,  pénzügyi,  kutatási,  oktatási,  környezetvédelmi  és 
vízgazdálkodási  szektor  és  együttműködés  fejlesztése,  a  határigazgatási  szervekkel,  a  kábítószerügyi 
hatóságokkal való együttműködés kibővítése, a jogharmonizáció elősegítése.

Jelen Megállapodás egy úgynevezett Partnerségi és Együttműködési Megállapodás (PEM). Ilyen Megállapodást 
az  Európai  Közösség  a  Kelet-Európa  és  Közép  Ázsia  országaival,  a  volt  Szovjetunió  utódállamaival,  így 
Oroszországgal,  Ukrajnával,  Moldáviával,  Örményország,  Grúziával,  Azerbajdzsánnal,  Kirgizisztánnal, 
Kazahsztánnal és jelen esetben az Üzbég Köztársasággal kötött.

A törvénytervezet részét képezik a 10 új tagállam 2004-es, illetve a bolgár-román 2007-es csatlakozásáról szóló 
jegyzőkönyvek is. Tekintve, hogy ezen jegyzőkönyvek is elválaszthatatlan részét képezik a megállapodásnak, így 
azokat is ki kell hirdetni.

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

A  nemzetközi  terrorizmus  legújabb  hullámának  következtében  előtérbe  kerültek  a  terrorcselekmények 
megelőzésére irányuló törekvések. Az ilyen intézkedések megerősítését célozza az Európa Tanács terrorizmus 

3



megelőzéséről  szóló  Egyezménye  is,  mely  az  állam-  és  kormányfők  Varsóban,  2005.  május  16-17.  között 
megrendezett harmadik csúcstalálkozóján nyílt meg aláírásra.

Az  Egyezmény  célja  az,  hogy  növelje  a  terrorizmus  elleni  küzdelem  területén  eddig  létrejött  nemzetközi 
szerződések  és  egyéb  nemzetközi  dokumentumok  hatékonyságát  a  terrorizmus  és  negatív  hatásainak 
megelőzése érdekében.

Az Egyezménynek való teljes megfelelés a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításával 
érhető  el,  mert  a  jelenleg  hatályos  büntetőjogi  szabályozás  által  büntetni  nem  rendelt  egyes  előkészületi 
magatartásokat az Egyezmény alapján indokolt büntetendővé nyilvánítani. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

A  korábbi  szabályok  szerint  a  monetáris  tanács  négy  külsős  tagja  közül  kettőt  az  MNB  elnöke,  kettőt  a 
miniszterelnök javaslatára nevezett ki a köztársasági elnök. Annak érdekében, hogy a monetáris tanács MNB 
elnökén  és  alelnökein  kívüli  tagjai  esetében  a  különböző  szempontok  átfogó  mérlegelése,  ennek  révén  a 
döntések megalapozottsága tovább javuljon,  a törvénymódosítás előírja,  hogy ezen tagokat az Országgyűlés 
Gazdasági és Informatikai Bizottságának javaslatára az Országgyűlés választja meg és menti fel. 

Ez egyben jelentős közeledést jelent az Európai Unió gyakorlata felé, hiszen azon tagállamok közül, amelyek az 
eurót még nem vezették be és ezért az önálló monetáris politikai döntéshozatal még jelentős szereppel bír, a 
parlament  számos  esetben  (ezek  között  említhető  Bulgária,  Lengyelország,  Lettország,  Litvánia,  Románia, 
Svédország)  fontos  szerepet  játszik  a  monetáris  politikát  irányító  testületek  tagjainak  kiválasztásában.  A 
jogszabályban  rögzítésre  került,  hogy  a  korábbi  előírások  alapján  kinevezett  monetáris  tanácsi  tagok 
megbízatásuk megszűnéséig továbbra is a monetáris tanács tagjai maradnak.

Röviden a törvényjavaslat elfogadásának feszített menetrendjéről: A Nemzetgazdasági Minisztérium a módosítás 
koncepciójáról kikérte az Európai Központi Bank véleményét. Az EKB véleménye – amely érdemi kifogást nem 
tartalmazott  – december második felében érkezett meg, így a Parlament már nem tudta napirendre venni az 
indítványt az őszi ülésszak végén.
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