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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 § (2) bekezdése alapján az alábbi Országgyűlési határozati javaslatot
terjesztem elő .

	 /2004 (	) OGY határozat
a 2004. december 5-én tartandó,

a kettős állampolgárságról szóló népszavazást megelőző
kormányzati tájékoztató kampányról

Az Országgyűlés, a Magyarok Világszövetségének javaslata alapján felismerve azt, hogy a
kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán az állampolgárok kevés információ
birtokában vannak, az alábbi határozatot hozza :

1 . A Magyar Köztársaság Országgyűlése felhatalmazza a Kormányt, hogy haladéktalanul
indítson teljes körű információs, tájékoztató kampányt a december 5-i, a kettős
állampolgársággal kapcsolatos népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében .

2 . A Kormány feladata, hogy tájékoztassa a magyar választókat arról, hogy milyen
társadalmi, pénzügyi, közjogi hatásai, következményei lehetnek a választópolgárok
többségi döntésének .

A Kormány feladata az is, hogy tájékoztassa a magyar választópolgárokat, milyen
hatással, következményekkel jár a többségi IGEN vagy NEM a határon túli magyarság
életkörülményeire és, hogy a népszavazás eredménye hogyan befolyásolja
Magyarország kapcsolatát a szomszédos országokkal és az Európai Unióval .

4. A tájékoztató kampány célja, hogy a választópolgárok a lehető legtöbb ismeret
birtokában dönthessenek e fontos kérdésben .

5 . A határozat az elfogadása napján lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazás eredménye minden magyar
életét befolyásolja, határainkon belül és kívül . A december 5-i népszavazást megelőzően a
Kormánynak a kötelessége bemutatni, hogy az állampolgárok többségi döntésének milyen
hatása lesz a nemzetgazdaságra, az ország külpolitikai megítélésére, a szomszédos
országokkal, valamint az Európai Unióval és annak tagállamaival való kapcsolatunkra, az
egyes emberek életére, életminőségére, szociális és egészségügyi életkilátásaira . A kormány
kötelessége, hogy megvizsgálja és bemutassa - minden rendelkezésére állóeszközzel és
módszerrel -, hogy milyen következményei lesznek a népszavazási kérdésre igennel, illetve
nemmel való válaszoknak .

Alföldi Albert
MSZP
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