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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „az
Egyesült  Királyság  Európai  Unióból  való  kilépéséből  fakadó  intézkedésekről”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséből fakadó intézkedésekről

Az  Egyesült  Királyság  Európai  Unióból  való  tervezett  kilépése,  illetve  a  kilépésről  folyó
tárgyalások  körüli  anomáliák,  továbbá  bárminemű  kereskedelmi,  gazdasági  és  politikai
megállapodás esetleges elmaradására tekintettel az Országgyűlés:

1.  felismeri,  hogy a Brexitnek az Egyesült  Királyság területén élő és dolgozó magyar  emberek
életére komoly következménye lehet;

2. felhívja a figyelmet, hogy minden szükséges politikai, gazdasági és kereskedelmi döntést meg
kell hozni a Brexittel járó negatív hatások csökkentése érdekében;

3. fontosnak tartja, hogy az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók és diákok a Brexitet
követően is zavartalanul folytathassák tanulmányaikat;

4. kiemelt célnak tekinti,  hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyarok szociális ellátásai a
szükséges és arányos mértékben fenntarthatóak legyenek;

5. felkéri a Kormányt, hogy 2018. december 31-ig annak társadalmi egyeztetését követően terjessze
az Országgyűlés elé azokat az előterjesztéseket és stratégiai akciótervet, amelyek az 1-4. pontban
megfogalmazott problémák megoldására vonatkoznak;

6.  felkéri  a  Kormányt,  hogy  haladéktalanul  folytasson  tárgyalásokat  a  brit  kormánnyal,  és  a
tárgyalások eredményeiről számoljon be az Országgyűlésnek.

7. Az Országgyűlés felismeri, hogy a Brexit alapvető fontosságú Európa jövője szempontjából: erre
tekintettel  az Országgyűlés  üdvözli  egy olyan Brexit-albizottság létrehozását,  amelyben egyenlő
számban vesznek részt ellenzéki és kormánypárt országgyűlési képviselők.

8. Az Országgyűlés felhívást intéz a tagállamokhoz és az EU intézményeihez, hogy 2019. március
29-ig tegyen meg minden lehetséges lépést annak érdekében, hogy a Brexitet követően is széleskörű
kereskedelmi és politikai együttműködés álljon fel a két politikai entitás között.
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Általános indokolás

A brit kormány és az Európai Unió közötti tárgyalások akadozása és a Brexit közelgő dátuma azt
vetítik előre, hogy az EU-nak és tagállamainak fel kell készülnie, hogy 2019. március 29-ig nem
születik  meg  politikai-gazdasági-kereskedelmi  megállapodás  az  Egyesült  Királyság  és  az
Európai  Unió  között.  Álláspontunk  szerint  az  Országgyűlésnek  és  a  magyar  Kormánynak
kiemelt jelentőséget kell ennek a forgatókönyvnek a megvalósulására tulajdonítania, hiszen a
kint  élő  magyar  diákok,  tanulók,  családok,  dolgozó  fiatalok  életét  alapvetően  befolyásoló
kérdésről van szó.
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