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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX . 30.) OGY határozat 87 . § (2)
bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Római Szerződések elfogadása 60 . évfordulójáró l
való megemlékezésrő l szóló országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2017 . március 24 .

Dr. Szél Bernadet t
LMP

országgyűlési képviselő



Az Országgyűlés
. . . ./2017. ( . . .) OGY határozat a

a Római Szerződések elfogadása 60 . évfordulójáról való megemlékezésről

Az Országgy ű lés
– az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó Római
Szerződéseket 1957. március 25-én történt aláírásának hatvanadik évfordulójáról megemlékezve ,
– örömmel üdvözölve, hogy az e szerződések megkötéséhez vezető legfontosabb várakozás, aza z
az európai kontinenst romba döntő világégést követően a háborúk pusztításától mentes hosszú
együttélés reménye megalapozott volt, és a béke az eredeti szerződéseket megkötő államok között ,
valamint az európai integrációhoz a későbbiekben csatlakozó országok viszonylatában i s
fennmaradt ,
– felismerve, hogy Magyarország az európai integráció és a közös Európa tökéletesítése iránt
elkötelezett országként, a közös európai fejlődés és az igazságosabb együttélés sikerében bízó
többi államhoz és társadalomhoz hasonlóan mindezek ellenére nem d őlhet hátra ,
a közös európai jövő iránti elkötelezettségéb ől fakadóan a következő határozatot hozza :

1. Hiszünk abban, hogy Magyarország szerves része az európai integrációs folyamatnak,
Magyarország ezért felelősséget vállal a kontinens jövőjét és sikerességét illetően, aktívan
hozzájárul a közös tehermegosztás, a tőke és a munkavállalók közötti igazságosabb, egyenl őségre
törekv ő teherviselés, illetve a közös és arányos felel ősség alapján minden olyan kihívásra adandó
válasz kapcsán, amely a közösséget érinti .

2. Meggyőződésünk szerint az Európai Unió alapvető érdekivel összhangban áll, hogy az
integrációs folyamat tovább haladjon, és eközben új típusú válaszokat és intézménye s
megoldásokat keressen a kornak megfelel ő politikai, gazdasági, fenntarthatósági, biztonsági é s
szociális kihívásokra . Ebben az összefüggésben és ehhez kapcsolódva, az európai szövetsé g
fejlődését szem el őtt tartva Magyarország érdekeit sem a több vagy kevesebb koordinátarendszer
szerint lehet és kell meghatározni, hanem egy esélyteremtő és az esélyek egyenlőségére nagyobb
hangsúlyt fektető , az erősekkel szemben a gyengék pártját fogó igazságosabb, szolidárisabb és
jobb Európa ismérveit szem elő tt tartva .

3. A jobb Európa feltételezi, hogy az elmúlt évtizedek értékeinek megtartása mellett az európa i
állampolgárok aktív szerepvállalásával, a lokális és regionális közösségek bekapcsolódásáva l
illetve érdekeik markáns és kitartó képviseletével a nemzeteken átível ő gazdasági érdekekkel
szemben is, továbbá a tagállamok konstruktív szerepe révén az európai integrációs folyama t
képessé válik értékeinek megőrzése mellett az európai polgárok jobb életminőségének és
boldogulásának el ősegítésére .

4. Elfogadjuk és hisszük, hogy nem létezik homogén Európa . Az integrációs folyamat sokszínű ,
kultúrájában és értékeiben gazdag közösségekre épül, amelyeknek a középpontjában mindig a z
ember és az emberi élet közvetlen környezete áll . Ezen közösségek sokszínűségének é s
élethelyzete fenntarthatóságának megőrzése érdekében ugyanakkor Európának bizonyos alapvet ő
vonásaiban változnia kell : nem lehet például a szabad tőkeáramlás tárgya az Európa-szerte hely i
közösségek ezreinek megélhetését biztosító termőföld .

5. Az Európai Unió, ahogy maga is a globalizációs folyamatok következménye, aktív szerepl ője a
tágabb globális politikai és gazdasági világnak. Miközben alakítja és élvezi annak előnyeit,
szembesül a globalizáció olykor kifejezetten fojtogató hátrányaival is, és éppen ezért tudatosa n
törekszik arra, hogy a globalizáció káros mellékhatásaként kialakuló demokráciadeficitte l
szemben, az egyén és a lokális közösségek oldalán tevékenyen és elszántan lépjen fel .

6. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió fontos támpontot ad az európai integráció s
folyamatból eddig kimaradt államok számára. Magyarország kiemelt prioritásnak tartja, hogy a



csatlakozási folyamat felgyorsuljon, a nyugat-balkáni országok aktív és szerves alakítóiv á
váljanak az integrációs folyamatnak . Az integráció kontinentális bővítésének ambíciójáról mé g
akkor sem mondunk le, ha az olyan célkit űzések teljesülését szorítja háttérbe, mint a monetáris
unió kiterjesztése az integrációban résztvev ő tagállamok összességére .

7. Európa és az európai integráció jövője a tagállamok elszántságán és odaadásán, a közös
haladásba vetett hitén és az egymáshoz és a világhoz való alkalmazkodási képességén, a
viszontagságokkal szembeni ellenálló képességén, az egymás iránt érzett szolidaritásán, a
konstruktív együttműködés minőségén és erősségén mérettetik majd meg.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁS

Az európai integráció 2017. március 25-én ünnepli útra indulásának hatvanadik évfordulóját ,
hiszen az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó Róma i
Szerződéseket 1957. március 25-én írták alá . Errő l megemlékezve, az európai integráci ó
célrendszerének újragondolásáról szóló uniós és tagállami diskurzushoz kapcsolódva az LMP az t
javasolja, hogy az Országgyű lés határozatban tegyen hitet egy jobb ás igazságosabb, az európai
gazdasági és politikai integráció megújításával létrehozható Európa megteremtése mellett .
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