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Módosító javaslat

013 sÚL 04 .

Tisztelt Elnök Úr !

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyarországot megillet ő
egyenlő elbánásról szóló H/11729. számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A határozati javaslat címe a következők szerint módosuljon.

Az Országgyűlés
. . ./2013. ( . . .) OGY határozata

a demokrácia és a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartásáról és el őmozdításáról
Magyarországo[t]n [megillető egyenlő bánásmódról ]

2. A határozati javaslat 1 . pontja a következ ők szerint módosuljon :

1 . Mi, magyarok, több mint ezer éve az államalapítással, a kereszténység felvételéve l
beléptünk az európai népek családjába .

Mi, magyarok, sokszor kiálltunk az európai értékekért . Volt idő , amikor vérünkkel védtük
ezeket az értékeket külső támadásokkal szemben . 1956-ban fegyvert fogtunk a kommunista
diktatúra ellen . 1989-ben hozzájárultunk Európa újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával .

Mi, magyarok, szabad akaratunkból léptünk be az Európai Unióba .

Tettük ezt [abban a reményben] azért, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapjá n
álló közösséghez csatlakozzunk .

[Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, é s
nem kiteljesítik. Nem akarunk többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a
hatalmával, ahol megsértik a nemzetek szuverenitását, és ahol csak a kisebbnek kel l
tisztelnie a nagyobbat.

A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból .

Mi, magyarok, mindig tiszteletben tartottuk, ha az Európai Unió erre feljogosított
intézményei párbeszédet kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az ésszer űség
jegyében fogant megállapodásokra .
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Ezért joggal várjuk el az Európai Unió intézményeitől a Magyarországnak kijáró
tiszteletet és egyenl ő elbánást .

Elvárjuk az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben mindazon jogainkat, amelyek a
csatlakozás után is megilletnek minket, éppen úgy, mint minden tagországot .

A magyar Országgyűlés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan
határozatot hozott, amelyhez nincs joga, és amellyel az Európai Parlament túllép i
hatáskörét. Önkényesen állapít meg követelményeket, önkényesen vezet be ú j
eljárásokat, és olyan új intézményeket kreál, amelyekkel megsérti Magyarország unió s
alapszerződésben garantált szuverenitását.

Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes útra vezet i
az Európai Uniót.]

[További a]Aggodalomra ad okot, hogy a magyar Kormány Magyarországot sújtó hatalmi
visszaélései mögött üzleti érdekek húzódnak meg .

[Magyarország csökkenti a magyar családok által felhasznált energia árát . Ez sérthet i
több európai nagyvállalat érdekeit, akik monopol helyzetük révén hosszú éveken á t
extraprofitot termeltek Magyarországon . Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament
ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra . ]

A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha [az] egyes ,
kormányközeli üzleti csoportok érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unió 	 egyik
tagállamában, és felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat .

Az Országgyű lés elismeri, hogy

a) az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített, a demokrácia és a jogállamisá g
értékeinek tiszteletben tartása és előmozdítása az Európai Unió valamennyi tagállamának
kötelezettsége, ezért az Unió a tagállamok hatáskörébe tartozó területeken is eljárhat a közös
értékek megsértése vagy azok megsértésének egyértelmű veszélye esetén ;
b) a tagállamok különböző jogrendszereinek és hagyományainak az Európai Unió által történő
tiszteletben tartása elválaszthatatlanul kapcsolódik össze azzal az uniós elvárással, ami szerin t
a ta államok se 'tik az Uniót feladatainak tel' esítésében és tartózkodnak minden ol an
intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, ideértve a z
Unió közös értékeinek tiszteletben tartására és el őmozdítására irányuló célkitűzést is;
c) az Európai Unióban a tagállamok egyenlők, nemzeti identitásukat az Unió tiszteletben
tartja, ugyanakkor a közös európai értékekt ől való eltérés vagy azok megsértése ne m
igazolható a nemzeti hagy oy mányokkal sem pedig a nemzeti identitás kifejezésével, ha az
eltérés azon elvek – például a jogállamiság vagy a kölcsönös elismerés elvének – sérüléséve l
jár, amelyek az európai integráció magvát jelentik ;
d) a magyar állampolgárok – akik egyben az Európai Unió polgárai – az uniós polgársághoz
kapcsolódó jogokat csak akkor élvezhetik maradéktalanul, ha az alapvető értékeket és elveket
minden uniós tagállam és mindenekel ő tt saját nemzeti kormányuk_és le •főbb né ké .viseleti
szervük is tiszteletben tartja .

Az	 Országgyűlés Magyarországnak az Európai	 Unió	 tagjaként	 vállalt	 és	 viselt
kötelezettségeire tekintettel tudomásul veszi az Európai Parlament 2013 . június 3-ai döntését.

A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy [megvédjük Magyarország
szuverenitását és a magyar emberek egyenjogúságát Európában] teljesítsük a döntésben
fiafoglalt ajánlásokat amel egrehajtásával maradéktalanul visszaáll Magyarországon a
jogállamiság és teljesülnek annak az alkotmányos rendre, a fékek és ellensúlyok rendszerére ,
valamint az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozó fő követelményei, továbbá
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helyreállnak az alapvet ő jogok – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága,a
sajtószabadság, a vallásszabadság, valamint a tulajdonhoz való jog – érvényesülésének szilárd
biztosítékai .

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az [Európai Unió] őhozzá politikai
alapon kötődő hazai üzleti körök nyomásának, [ne hagyja csorbítani az ország
alapszerződésben garantált jogait], és [folytassa] kezdjen a magyar családok életét
megkönnyítő politiká[ját]ba!

Indokolá s

A magyarországi demokrácia és jogállamiság helyzetét érő bírálatok nem a magyar népet ,
hanem a magyar kormányt támadják, továbbá azokat a kormánypárti képviselőket, akiknek az
indítványai nyomán a magyar jogrendszer eltávolodott az európai értékekt ő l .

A demokrácia és a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartása és el őmozdítása az Európai
Unió valamennyi tagállamának kötelezettsége, ezért az Unió eljárhat a közös értékek
megsértése vagy azok megsértésének egyértelm ű veszélye esetén . Az Európai Parlament a
2013 . július 3-i határozatában ezt a jogkörét gyakorolta .

Budapest, 2013 . július 4 .

sterházy Attila
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