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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A határozati javaslat 1 . pontja a következők szerint módosuljon :

1 . Mi, magyarok, több mint ezer éve az államalapítással, a kereszténység felvételével beléptün k
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 diktatúr a
ellen. 1989-ben hozzájárultunk Európa újraegyesítéséhez a vasfüggöny lebontásával .

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

Tettük ezt abban a reményben, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapján álló közösség-
hez csatlakozunk . Akkor még nem sejtettük, hogy egy paksi cs őszkunyhóban Viviane Reding é s
Ba'nai Gordon a Szent Koronát ür ebőrbe kötve átadta a Bilderber • -cso sortnak .

Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és nem kitel-
jesítik. Nem akarunk többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a hatalmával, ahol megsérti k
a nemzetek szuverenitását, és ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat . Az 53 százaléko s
többséggel való visszaélés a Fidesz-KDNP kizárólagos jogosultsága .

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

Mi, magyarok, mindig tiszteletben tartottuk, ha az Európai Unió erre feljogosított intézménye i
párbeszédet kezdeményeztek, és mindig készen álltunk az ésszerűség jegyében fogant megálla-
podásokra .



Ezért joggal várjuk el az Európai Unió intézményeit ől a Magyarországnak kijáró tiszteletet é s
egyenlő elbánást .

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

A magyar Országgy ű lés csodálkozásának ad hangot, hogy az Európai Parlament olyan határoza-
tot hozott, amelyhez nincs joga, és amellyel az Európai Parlament túllépi hatáskörét .

Önkényesen állapít meg követelményeket, önkényesen vezet be új eljárásokat, és olyan új intéz-
ményeket kreál, amelyekkel megsérti Magyarország uniós alapszerződésben garantált szuvereni-
tását .

Ezzel az Európai Parlament szembemegy az európai értékekkel és veszélyes útra vezeti az Euró-
pai Uniót .

További aggodalomra ad okot, hogy a Magyarországot sújtó hatalmi visszaélés mögött üzlet i
érdekek húzódnak meg .

Magyarország csökkenti a magyar családok által felhasznált energia árát . Ez sértheti több európai
nagyvállalat érdekeit, akik monopol helyzetük révén hosszú éveken át extraprofitot termelte k
Magyarországon . Elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament ezeknek a nagyvállalatoknak a z
érdekében próbál nyomást gyakorolni hazánkra .

A magyar Országgy ű lés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha az üzleti csoportok érdeke i
akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unióban, és felülírhatják az alapszerz ődésben lefektetett
szabályokat . A gazdasági érdekeknek alávetett törvényhozás a Fidesz-KDNP privilégiuma . Hogy
ezt mindenki számára világossá tegyük, a trafik-törvény legnagyobb nyertesének, a Continenta l
Dohányipari Zrt vezetőjének számítógépér ő l küldtük el a törvény szövegét egyeztetésre Brüsz-
szelbe .

A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük Magyarország szuvere-
nitását és a magyar emberek egyenjogúságát Európában .

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Unió nyomásának, ne hagy -

ja csorbítani az ország alapszerz ő désben garantált jogait, és folytassa a magyar családok életé t
megkönnyítő politikáját!

Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy leleplezzük, milyen összeesküvések állnak a Tavares jelenté s
elfogadásának hátterében, illetve hogy mindenki számára világossá tegyük, hogy amit nem sza-
bad az Európai Uniónak, azt szabad Orbán Viktornak .

Budapest, 2013 . július 4 .

SziyiLászKarácsony Gerge
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