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A Házszabály 94.§ . (1 .) bekezdése és a 102 . § (1 .) bekezdése alapján az „Az európai

alkotmány létrehozásáról szótó szerződés megerősítéséről" szóló 11/12631 . sorszámú

országgyűlési határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot
teriesztem elő :

Az országgyűlési határozati javaslat preambulumához a következő szövegrész

hozzáadását javaslom:

„Az Országgyűlés

felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy

közös jövő megteremtésére törekednek,

megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004, május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz,

kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és

demokratikusabb Európai Unióban élhessenek,

bízva abban, hojzv a keresztény értékrenden alapuló európai kultúra egy bővülő Európai

Unióban is megőrizhetiszellemiségét,

tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány

létrehozásáról szóló szerződés aláírására,

figyelemmel az Alkotmány 2/A . § (2) bekezdésére

a következő határozatot hozza: "

Módosító 'avaslat.
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Indoklás

Európa jzeológiai értelemben nem kontinens, valójában csak egy kisebb hányada az

Eurázsiai szuper-kontinensnek . Több ezer kilométeren keresztül szervesen összefügg

Ázsiával, és csak az európai keresztény zyökereken alapuló sajátos kultúrája különbözteti

meg és teszi tudati értelemben „önálló" földrésszé . Az önálló európai gondolkodást a

keresztény szolidaritás gyakorlata nevelte ki az elmúlt két évezredben, és Európa eme

megkerülhetetlen sajátosságát már az Európai Alkotmány bevezetőjében is szerepeltetni

kívánta a Konvent küldötteinek egy része . A törekvés meghiúsult részben az Unió távlati

bővülési szándékainak iránya miatt, részben az európai gondolkodás keresztény gyökereit

tagadó politikusok ellenállása következtében .

Közel 1,2 millió uniós állampolgár aláírásával is kifejezte igényét az iránt, hogy az

Európai Alkotmány szövegszerűen is utaljon Európa keresztény szellenú gyökereire .

Aggodalmuk azt fejezi ki, hogy önmagában az Európai Unió bővülése nem érték, nem lehet

öncélú a területben és népességben mérhető mennyiségi növekedés, mert előbb-utóbb

elveszítheti európaiságát a megnövekedett államszövetség, amelyben a keresztény szereteten

alapuló európai összetartozás érzése is feloldódhat, és lassan eltűnhet . Tagjai leszünk egy

amorf tudatú, pillanatnyi gazdasági és politikai érdekek miatt úgy-ahogy összetartó állam-

közösségnek, amelyik az európai keresztény örökség vállalásának a hiányában hosszabb

időtávon belül egy kisebb válság hatására is meginoghat és összeomolhat .

Az uniós tagállamok egy részében, például Lengyelországban, Olaszorszázban,

Szlovákiában, Litvániában, Írországban, Máltán és Görögországban a ratifikációt kihirdető

nemzeti törvényben említik meg a kereszténységet, mint követendő európai hagyományt és

közös szellemi értéket - ha már az Európai Alkotmány szövegéből kimaradt az erre történő

utalás. Annak érdekében, hogy a mi polgáraink is fenntartások nélkül fogadják el az Európai

Unió Alkotmányát, csatlakoznunk kellene ezen országok eljárásához .

Budapest, 2004 . december 1 .

Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő

független


	page 1
	page 2

