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Körömi Attila

ORSZÁGGYÍJLÉSI KÉPVISELŰ
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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony!
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Urasbeli kérdés

,,Mi a Magyar Köztiragság Kormányának álláspontja az Euröpai Unió Alkotmánya szavazásra
bocssujtásának eUdrásáröl?" címmel a iIázszabdly 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Medgyessy Péter miniszterelnWi6z .

Tisztelt Miníszterelníik úr!

Magyarország szuveraiitását,jogí berendezkedését, és ebből fakadóan egész működését, az
embereknek a nemzeti parlamenthez és az Unióhoz való viszonyát, függőségeit alapvetően
befol.y~ colja, megváltoztatja, lia az Európai Unix Alkotmánya Magyarországon elfogadásra kerül . Ez
így van szerte Európában, ezért az uniós .llamok sora nyilvánította ki, hogy saját országában
népszavazásra bocsájtja az Unió Alkotmányát . Véleményem szeríné, a kérdés súlya és várható
kihatásai miatt ez az egyetlen helyes mód a ratifikálásra, hiszen az embereknek meg kell adni a módot
a személyes felelősség vállalására .
Ay, utóbbi W)ben Ön nagyon fontos, de az Unió Alkotmányának várható hatásailtoz mégsem ntérhetí3
ügyekben vetette fel a népszavazás szükségességét_ Azonban eleddig nem halihattunk hivatalos és
határozott kormányálláspontot az Uniós Alkotmány ratifikálásának módjáról,
Ezért az alábbi kérdéseket kívánom feltenni Önnek_

1,/ A Kormány, illetve Öí1 ors7ággyülési szavazásra vagy népszavazásra kívánja bocsájtaní az Európai
Unió Alkotmányának magyarországi. jóvá hagyását?
2_/ Anettnyiben a kü[ágymittlszter úr véleményével megegyezően Ön sem támogatja a népszavazásraa
bocsájtást, ügy a népszavazás elutasításának miben foglalhatóak össze az indokai?
3,/ Amennyiben sem a Kormánynak, sem Önnek nines még kialakult álláspontig, az Unió
Alkotmányának népszavazásra hocsájtása kérdésében, úgy kíván-e Ön egyeztetést kezdeményezni a
négy parlamenti párt vezetőinek részvételével? Azaz törekszik-e Ön arra, hogy a négy parlamenti párt
kőzött egyetértés legyen az unós alkotmány törvénybe iktatásínak m~idjáról?
4 ./ Mikor szándékozik Öxt az Unió Alkotmányának ratifikálását népszavazásra, illetve az
nrszággyüiés elé terjeszteni?

Várom megtisztelő válaszát_

Pécs, 2004. július 20 .
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Kőré mj Attila

független képviselő

L91 UU1


	page 1

