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Az Országgyű lés
	 /2015. (

	

) OGY
határozat a

Üzenet az Európai Unió vezetőinek

L Az illegális bevándorlás hullámai egész Európát robbanással fenyegetik. Szerte a világban
aggodalmat kelt mindaz, ami Európában történik .

A kialakult helyzetért az Európai Uniót terheli a felelősség. Mára odáig jutottunk, hogy Brüssze l
felelőtlen politikája miatt emberek halnak meg . Az európai politika szégyene, hogy minde z
bekövetkezhet. Ennek az embertelenségnek véget kell vetni . Ki kell mondanunk, hogy felelőtlen
minden európai politikus, aki a jobb élet reményével kecsegtetve arra bátorítja a bevándorlókat, hog y
mindent hátrahagyva, életük kockáztatásával Európa felé vegyék az irányt .

Közép-Európa országai, amelyek csak nemrég lábaltak ki a gazdasági válságból, nem engedhetik
meg, hogy Brüsszel elhibázott politikájának kárvallottjai legyenek . Nem engedhetjük meg, hogy az
illegális bevándorlók veszélyeztessék a magyar emberek munkahelyeit és szociális biztonságát .
Jogunk van megvédeni kultúránkat, nyelvünket, értékeinket . Folytatni akarjuk a gazdaság fejlesztését
anélkül a teher nélkül, amit a Magyarországra érkez ő illegális bevándorlók elviselhetetlen áradat a
jelent.

Ezért felszólítjuk az Európai Unió vezet ő it, hogy hallják meg az emberek hangját . Térjenek vissza a
józan ész útjára és védjék meg Európát és az európai polgárokat .

Továbbá ezúton felszólítjuk a Magyar Kormányt, hogy teremtse meg a szükséges pénzügyi forrásai t
és a jogszabályi feltételeit annak, hogy Magyarország minden szükséges eszközzel meg tudja véden i
a határait .

2 . Ez az országgyű lési határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .



Törvényalkotási bizottsága

Egységes javaslat

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az el őterjesztő megküldte az Üzenet az

Európai Unió vezetőinek szóló, H/5984 . számú határozati javaslat és az összegző módosító

javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes
j avaslattervezet) .

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően
tartalmazza a határozati javaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét ,

ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom .

Budapest, 2015 . szeptember 21 .

Tiszte ettél :

Dr. Gulyás Gergely
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