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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Európai integrációs ügyek bizottsága - első helyen kijelölt 
bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) valamint a Külügyi bizottsága megvitatta az európai alkotmány létrehozásáról 
szóló szerződés aláírásáról szóló, H/11434. számon beterjesztett határozati javaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott H/11434/3-4. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Körömi Attila képviselő a határozati javaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről [aláírásáról]" 
 

H/11434/4/2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 3. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11434/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai Integrációs Ügyek biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Külügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Körömi Attila képviselő a határozati javaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "Az Országgyűlés 
 
 felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre 
lépve egy közös jövő megteremtésére törekednek; 
 
 megemlékezve arról, hogy Európa polgárai és államai nevében az Európai Konvent 
alkotmánytervezetet dolgozott ki; 
 
 megerősítve [a magyar nép azon elhatározását], hogy részt kíván venni az európai 
építkezésben;" 
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H/11434/4/1. és 4/3. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 3. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a H/11434/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai Integrációs Ügyek biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Külügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Körömi Attila képviselő a határozati javaslat 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "1. [a Kormány előterjesztésére 
 
a) elhatározza az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésnek (a 

továbbiakban: szerződés) – az Országgyűlés általi megerősítés fenntartásával – 
történő aláírását; 

 
b) felhatalmazza a Kormányt a szerződés aláírására; 
 
c) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a meghatalmazási okiratot aláírásával és 
pecsétjével ellátva adja ki.] 
 
 Az Országgyűlés az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés elfogadásáról 
2005. március 31-ei határidővel országos népszavazást ír ki." 
 

H/11434/4/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 2. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11434/4/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai Integrációs Ügyek biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Külügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.   Németh Zsolt és dr. Hörcsik Richárd képviselők a határozati javaslatot új 2. 
ponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok számozása 
értelemszerűen változik): 
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 "2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az e határozat melléklete szerinti 
nyilatkozatot csatolja a kormányközi konferencia záróokmányához." 

H/11434/3/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11434/3/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai Integrációs Ügyek biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Németh Zsolt és dr. Hörcsik Richárd képviselők a határozati javaslatot az alábbi 
melléklettel kiegészíteni javasolják: 
 

"Melléklet 
 

A Magyar Köztársaság Nyilatkozata 
 

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

 
Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló Szerződés I-2. cikkét a Magyar Köztársaság úgy 
értelmezi, 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. 
 
Magyar 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 II-81. cikkben található, 
vonatkoztatni kell az Alkotmányos Szerződés III-117. és III-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 jogszerűségével." 
 

H/11434/3/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/11434/3/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Európai Integrációs Ügyek biz. nem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. október 11. 
 
 
 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai Integrációs Ügyek 

bizottság elnöke  

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
Németh Zsolt s.k., 

a Külügyi bizottság elnöke 
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