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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben” címmel a mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben

1.  Mi,  magyarok,  a  lengyelekkel  szinte  egyidejűleg,  több  mint  ezer  éve  az  államalapítással,  a
kereszténység felvételével léptünk be az európai népek családjába.
Mi, magyarok, a lengyelekkel karöltve sokszor kiálltunk a legfontosabb egyetemes értékekért,  a
szabadságért,  a  demokráciáért,  a  függetlenségért  és  az  alapvető  szabadságjogokért.  1956
magyarországi forradalom lángját a Lengyelországgal való szolidaritás lobbantotta fel.  A szovjet
tankokkal  szembeszálló  pesti  srácok  elődei  lehettek  a  lengyel  Szolidaritás  hőseinek.  Közös
történelmünk láncolata vezetett minket a kommunista diktatúrát  felszámoló rendszerváltozáshoz.
1989-ben a vasfüggöny lebontásához és Európa újraegyesítésének esélyéhez mindkét nemzet döntő
mértékben  járult  hozzá.  1991-ben  a  visegrádi  nyilatkozattal  közösen  teremtettük  meg  ismét  a
visegrádi együttműködés modernkori alapjait.
Mi,  magyarok,  a  lengyelekkel  egy  időben,  egy  hittel  és  egyező  reményekkel  lettünk  szabad
akaratunkból  az  Európai  Unió  tagjai.  Tettük  ezt  abban  bízva,  hogy  a  jog,  az  igazságosság,  a
szabadság alapértékein álló közösséghez csatlakozunk.
Mi,  magyarok,  nem  akarunk  többet  olyan  Európát,  ahol  a  szabadságot  korlátozzák,  és  nem
kiteljesítik.  Nem akarunk  többet  olyan  Európát,  ahol  a  nagyobb  visszaél  a  hatalmával,  ahol  a
közösen gyakorolt hatáskörök területén figyelmen kívül hagyják a nemzet szuverenitását.
A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból.
Magyarországot és Lengyelországot számos jogtalan és igaztalan támadás érte az Európai Unió
intézményei részéről a közelmúltban.
Lengyelország és Magyarország az Európai Egyesült Államok eszméje helyett az európai nemzetek
közösségében  hisz.  A  nyílt  társdalom  eszméjének  terjesztése  helyett  keresztény  kultúránk
megőrzését tekintjük feladatunknak.
A magyar  Országgyűlés  megalapozatlannak  tartja,  hogy  az  Európai  Parlament  és  az  Európai
Bizottság Lengyelországgal szemben az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását
kezdeményezte, illetve arról döntött.
Joggal várjuk el  az Európai Unió intézményeitől, hogy kettős mérce helyett  az egyenlő elbánás
elvét  érvényesítsék  valamennyi  tagállammal  szemben.  Az  egyenlő  elbánás  hiánya  másodrangú
uniós állampolgárrá teszi az azt elszenvedő országok polgárait.
Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy álljon ki Lengyelország mellett, ne hagyja csorbítani
Lengyelország  alapszerződésben  garantált  jogait  és  ne  támogasson  olyan  javaslatot,  amely
Lengyelország uniós tagságból eredő alapvető jogainak gyakorlását korlátozná.
Felkérjük az Európai Parlament magyar képviselőit, hogy ne támogassanak olyan, az Európai Unió
intézménye  által  tett  javaslatot,  amely  az  uniós  alapszerződés  7.  cikke  szerint  megindított
Lengyelországgal szembeni eljárást támogatja, vagy azzal egyetért.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  Európai  Parlament  (EP)  plenáris  ülése  2017.  november  15-én  határozatot  fogadott  el  a
lengyelországi helyzetről, amelynek értelmében elkezdi előkészíteni az uniós alapszerződés 7.
cikke szerinti eljárás megindítását a lengyel kormánnyal szemben. A határozat szerint az elmúlt
évek  fejleményei  az  uniós  értékek  súlyos  megsértésének  egyértelmű  kockázatát  hordozzák
magukban Lengyelországban. Az EP ezért utasította belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi
bizottságát, hogy készítsen különjelentést Lengyelországról, hogy a plénum szavazhasson egy
indoklással ellátott javaslatról, amellyel kezdeményezheti a 7. cikk szerinti eljárás megindítását a
tagállamok kormányait tömörítő Tanácsban.

2017. december 20-án az Európai Bizottság bejelentette, hogy megindította Lengyelországgal
szemben az európai uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárást a vitatott igazságügyi reform
miatt, amit az EP a soron következő plenáris ülésén határozatban készül üdvözölni.

A 7. cikket eddig még soha nem alkalmazták az Európai Unió történetében, ez az első alkalom,
hogy valamely tagállammal szemben aktiválják az eddig példa nélküli eljárást.

A  magyar  Országgyűlés  elfogadhatatlannak  tartja  az  Európai  Bizottság  bejelentését  a
Lengyelországgal  szemben  az  európai  uniós  alapszerződés  7.  cikke  szerinti  eljárás
megindításáról, hiszen az Európai Unió egy olyan, az alapító szerződésekben a tagállamok által
meghatározott  körben  és  keretek  között  önálló  jogalkotásra  és  a  saját  nevében  történő
nemzetközi szerződés létrehozására is felhatalmazott közösség, melynek alapját az e tagállamok
által kötött nemzetközi szerződések képezik. Éppen ezért a 7. cikkely szerinti eljárás nem lehet a
politikai boszorkányüldözés eszköze.

A  lengyel  Alkotmánybíróság  határozatában  kimondta,  hogy  Lengyelországnak  az  Európai
Unióhoz való csatlakozása  nem csorbította  az Alkotmány teljes  jogrenden belül  érvényesülő
elsőbbségét a Lengyelország szuverenitása alá tartozó területeken.

A magyar  Alkotmánybíróság  az  Alaptörvény E)  cikk  (2)  bekezdésének értelmezéséről  szóló
22/2016. (XII. 5.) AB határozatában megállapítja, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése
lehetővé teszi, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamaként, az Európai Unió intézményei
útján  gyakorolja  egyes  hatásköreit.  Az  Alkotmánybíróság  a  közös  hatáskörgyakorlás  két  fő
korlátját  állapítja  meg.  Egyrészt  a  közös  hatáskörgyakorlás  nem  sértheti  Magyarország
szuverenitását  (szuverenitáskontroll),  másrészt  nem  járhat  az  alkotmányos  önazonosság
sérelmével  (identitáskontroll).  A  magyar  Országgyűlés  veszélyes  precedenst  lát  a
Lengyelországgal  szemben  indított  eljárásban,  mivel  e  döntésével  a  Bizottság  túllép  a
szerződések  őrének  az  uniós  alapokmányokban  rögzített  feladatkörén,  ezért  a  magyar
Országgyűlés  felszólítja  Magyarország Kormányát,  hogy álljon ki  Lengyelország mellett,  ne
hagyja  csorbítani  Lengyelország  alapszerződésben  garantált  jogait  és  ne  támogasson  olyan
javaslatot, amely Lengyelország uniós tagságból eredő alapvető jogainak gyakorlását korlátozná.
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