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Összegző módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 65. §-a szerinti, az Országgyűlés által elfogadott
T/7332/3 . számú határozati házszabályi rendelkezésekt ől való eltérésre irányuló javaslat
alapján – az Európai Unió Tanácsa általa nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti
elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról szóló
T/7332. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő .

1. A bizottság a törvényjavaslat Címének a következő módosítását javasolja :

2015 . évi . . . . törvény
[az Európai Unió Tanácsa által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerint i

elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról ]
Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésrő l

2. A bizottság a törvényjavaslat Preambulumának a következő módosítását
javasolja:

Magyarország Országgyűlése ,

tudatában annak a történelmi kihívásnak, amelyet az irreguláris migráció napjainkban a z
Európai Unióra és benne Magyarországra nézve jelent ,

[elismerve a Kormány által a migrációs válsággal összefüggésben eddig kifejtett
erőfeszítéseket, és egyetértve a Kormány által eddig képviselt állásponttal, amely szerin t
hibás az Európai Unió által választott azon megoldás, mely a nemzetközi védelmet kér ők
tagállamok közötti, kötelező kvótákon alapuló elosztását írja el ő ] elismerve és méltányolva
a Kormány által eddig tett erőfeszítéseket,

támogatva az ország határainak védelmét és a kerítés létesítését ,

elítélve a brüsszeli Európai Bizottság elhibázott bevándorlás-politikáját ,

elutasítva a kötelez ő betelepítési kvótát, mert a kvóta értelmetlen és veszélyes, növelné a
bűnözést, szétterítené a terrort, veszélyezteti a kultúránkat ,

Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága



2

megállapítva, hogy a nemzétközi jog alapján egyetlen szuverén állam sem kötelezhet ő arra,
hogy átvállaljon és elbíráljon más tagállamban benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet ,

figyelemmel az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésére, amely meghatározza a Magyarorszá g
által az Európai Unió intézményei útján gyakorolt hatáskörök terjedelmét ,

különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió Tanácsa a nemzetközi védelmet kér ők kötelező
kvótákon alapuló elosztásáról szóló határozatát úgy fogadta el, hogy ennek során figyelme n
kívül hagyta a szubszidiaritás elvét, és a nemzeti parlamentek számára nem biztosítottá k
véleményük kifejtésének lehetőségét,

annak kinyilvánítása érdekében, hogy az Európai Unió Tanácsának e határozata ellen az unió s
jog által biztosított valamennyi jogi eszközzel, köztük a bírósági út igénybevételével is fel kel l
lépni ,

a következő törvényt alkotja :

INDOKOLÁS

A módosító javaslót a Kormány Európai Unió Bírósága előtti fellépésének a korábbitól i s
teljesebb körű indokolását adja .

Budapest, 2015 . november 16 .

Tisztelettel :

r. Gulyás Gergely
elnök
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