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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján az „az európai alkotmány létrehozásáról
szóló szerződés aláírásáról" szóló H/11434. számú országgyűlési határozati javaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A határozati javaslat a következő új 2 . ponttal egészül ki, egyben az eddigi 2 . pont
számozása 3 .-ra módosul :

,,z2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az e határozat melléklete szerinti. nyilatkozatot
csatolja a kormányközi konferencia záróokmányához ."

2. A határozati javaslat a következő melléklettel egészül ki :

„ Melléklet

A Magyar Köztársaság Nvilatkozata

az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződés 1-2 . cikke alapján
megfogalmazott értékekről

Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződés 1-2 . cikkét a Magyar Köztársaság úgy
értel.mezi, hogy általa a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme az Unió alkotmányos
alapelvévé vált. A Magyar Köztársaság szerint a cikk vonatkozik a nemzeti és etnikai
kisebbségekhez tartozó személyek jogainak közös gyakorlására is .
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Magvar Köztársaság álláspontja, hogy az Alkotmányos Szerződés kirekesztést tiltó szabályai
tükrözik az alapelvek lényegét, és kizárnak mindennemű bizonytalanságot . A diszkrimináció
tilalmán alapuló felsorolást, mely az Alkotmányos Szerződés 11-81 . cikkben található
vonatkoztatni kell az Alkotmányos Szerződés 111-117 . és 111-122 . cikkei rendelkezéseire is .

A Magyar Köztársaság szerint a teljes egyenlőség és diszkriminációmentesség
alkalmazásának elve nem áll szemben a nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetbe
kerülése megelőzésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések iogszerüségével."

Budapest, 2004 . október 4.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

1ndoko1ás

Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződés 1 . címe 2 . cikke az Unió értékei között
említi a "kisebbségekhez tartozó személyek jogát". Az értelmező nyilatkozat benyújtásával a
Magyar Köztársaságnak két célja van. Az egyik annak kifejezésre juttatása, hogy ezen immár
uniós alkotmányos alapelv alapján a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaikat közösen is
gyakorolhatják az, Európai Unióban. A másik annak pontosítása, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségek pozitív megkülönböztetése nem ütközik a diszkrimináció általános tilalmára
vonatkozó uniós szabályokba.

Németh Zsolt

	

Hörcsik Richárd
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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