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Az Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportja 2008 . december 3-ai ülésén megbeszélést folytatott
az EU-elnökséggel kapcsolatos közös logó pályázatról, a személyügyi-intézményi struktúra aktuális
kérdéseiről, valamint az EU elnökségi munkacsoport 2009-es munkatervéről .
A megbeszélések eredményeként az EU-elnökségi munkacsoport a következő, konszenzussal hozott
állásfoglalást fogadja el :

1 . Az EU-elnökségi munkacsoport a Kormány egyetértésével elfogadta a 2009 . év I. félévi
munkarendjét . (A munkarendjelen állásfoglalás mellékletét képezi .)

2 . Az EU-elnökségi munkacsoport üléseinek állandó napirendi pontjává teszi a spanyol-belgamagyar trió együttműködés aktualitásainak megvitatását és elvárja, hogy a Kormány a
munkacsoport ülésein kívül is folyamatosan tájékoztassa a munkacsoport tagjait a trió
együttműködés fejleményeiről .

3 . Az EU-elnökségi munkacsoport támogatja, hogy a Kormány a következő hét prioritást
javasolja szerepeltetni magyar részről a spanyol-belga-magyar trió csoportos elnökségi
programjában :
1-Lisszaboni stratégia
2-Költségvetési keretek
3-Szabadság, biztonság és jog térsége
4-Energia és klímapolitika
5-Bővítés
6-Nyugat-Balkán
7-Keleti szomszédságpolitika

4 . Az EU-elnökségi munkacsoport elvárja, hogy a Kormány a munkacsoport következő ülésén
adjon tájékoztatást arról, hogy milyen magas szintű találkozókat - vagyis állam- és
kormányfői találkozókat, multilaterális szervezetekkel tartandó, illetve harmadik országokkal
tartandó csúcstalálkozókat - tervez a magyar elnökség idej e alatt .

5 . A csúcstalálkozóknál alacsonyabb szintű elnökségi események tekintetében az EU-elnökségi
munkacsoport elvárja, hogy a Kormány a munkacsoport következő ülésére határozza meg azt
a - különböző
szintű
elnökségi
rendezvényekre differenciáltan
kialakított kritériumrendszert, amely alapján eldönthető, hogy mely magyarországi helyszínek, milyen
elnökségi események megrendezésére alkalmasak . A munkacsoport a következő ülésén

visszatér a rendezvények feltételrendszerére A munkacsoport a helyszínek kiválasztásának
módozataira későbbi ülésén visszatér
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Az EU elnökségi munkacsoport előzetes tájékoztatást folytatott a Magyarországon
megrendezendő események feltételrendszeréről amely témát a munkacsoport következő
ülésének napirendjére veszi és azt részletesen megtárgyalja amelynek során figyelembe
veszi a nemzetközi gyakorlatokat is

Kocsi László

Németh Zsolt

Képviselő, az Európai ügyek bizottságának alelnöke,
Magyar Szo 'alista Párt
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Javaslat az Országgyűlés EU elnökségi ötpárti munkacsoportjának
2009 év I félévi munkatervére
2009 január/február
Trió elnökségi program : általános prioritások áttekintése ; stratégiai program és az
operatív program főbb elemei ; a trió együttműködés aktuális kérdései
A Magyarországon megrendezésre kerülő elnökségi események feltételrendszere ; a
magas szintű elnökségi események
az állam és kormányfői a multilaterális
szervezetekkel tartandó a harmadik országokkal tartandó csúcstalálkozók valamint
az informális miniszteri tanácsok helyszínei
Az EU elnökségi feladatokkal összefüggő infrastrukturális fejlesztések
Az elnökség arculati és az elnökségi kommunikáció aktuális fejleményei
A személyügyi intézményi struktúra aktuális kérdései
2009 április
Beszámoló a trió elnökségi program alakulásáról és annak egyeztetéseiről az uniós
intézményekkel ; a trió együttműködés aktuális kérdései
A személyügyi intézményi struktúra aktuális kérdései
Az EU elnökségi feladatokkal összefüggő informatikai és telekommunikációs
fejlesztések
A magyar EU elnökség alatt megrendezésre kerülő informális események
előkészítésének aktuális kérdései
Az elnökségi költségvetéssel kapcsolatos kérdések : tájékoztató a 2010/2011 évekre
vonatkozó elnökségi költségvetés tervezetéről a költségvetéssel kapcsolatos egyéb
kérdésekről (szponzorizáció infrastrukturális fejlesztések logisztika
Az elnökségi felkészülés áttekintése
2009 június
Beszámoló a trió elnökségi program alakulásáról és annak egyeztetéseiről az uniós
intézményekkel ; trió együttműködés aktuális kérdései
A magyar elnökségi félév lehetséges prioritásai
A 2010 2011 évekre vonatkozó elnökségi költségvetés
A személyügyi intézményi struktúra aktuális kérdései
Az elnökség kommunikációs stratégiája a 2009 2011 es évekre

