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Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

OGY FtfiGGETLENEK

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94_§ (1) bekezdése ás 107. § (1) bekezdése alapfán „az európai alkotmány
létrehozásáról szóló szerződés megerősitéséról" szóló H/I2631 _ számüú országgyűlési
határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem el$ :

Az előterjesztett határozati javaslat helyébe a következif, elfogadásra javasolt szöveg
kerül :

„Az Országgvűlés felidézve Európa né»einek elhatározását. hogy egymással
egvüttműködve eev közöslövőmegteremtésére törekednek. és kinvilvánítva akaratát.
hogy a Magvar Köztársaság polgárai egy+ átláthatóbb. hatékonyabb és demokratikusabb
Európai Unióban élhessenek . a következe' határozatot hozza :

Az Országgyűlés

a) az európai alkotmány létrehozásáról szóló, Rómában 2004 . október 29-én aláírt
szerződés megerősítése érdekében 2005 . május 31-ei határidövel országos
ügvdSntő népszavazást ír ki,

b) felhivia a Kormánvt. hogy gQndoskodion a névszavazás lebonyolításához
szükséges feltételek megteremtéséről, a további döntések előkészítésérről és az
Országgyűlés elé terjesztéséröl_."

Indoklás

1 ./ Az előterjesztés a leglényegesebb kérdésben alapvetően hiányos, híszen a ratífikáció
legerősebb eszközének, az ügydQntö népszavazás megtartásának lehetőségét elhallgatja .

Zárószavazás m kezdése előtti
módosító javaslat
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Ez megakadályozhatja, hogy az állampolgárok szembesülhessenek az ügyben rájuk háruló
felelősségükkel, a demokrácia közvetlen gyakorlásához fűződő jogaikkal .
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése veszi szárasba azokat az eseteket, amikor nem lehet
országos népszavazást tartani . Ezek között a b) pont úgy rendelkezik, hegy „hatályos
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket
tartalmazó törvények tartalmáról" nem tartható népszavazás .

Ugyanakkor az uniós alkotmányos szerződés nem hatályos nemzetközi szerződés,
hatályba akkor lép, ha mind a huszonöt tagállam 2006- november 1-ig azt megerősíti .
Akár egy ország nemleges döntése megakadályozza a szerződés hatályba lépését_ Ez
esetben a jelenlegi uniós csatlakozási szerződések maradnak érvényben .

2 .1 Az Alkotmánybíróság egy héttel ezelött, 2004 . december 13-án a 986/H12004 . AB
határozatában részletes indokláccal az 1 .1-es pontban megfogalmazott érveléssel egyező
véleményével megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 12x/2003 . (X_ 27.) OVB
határozatát, amely megtagadta, hogy aláírásgyűjtő íven népszavazást kezdeményezzen az
Országos Választási Bizottsághoz fordult civil szervezet a kővetkező kérdéssel : „Akarja-e
fin, hogy a Magyar Köztársaság ne ismerje el az Európai Unió alkotmányénak
létrehozásáról szóló nemzetközi szerződés Magyar Köztársaságra vonatkozó, kötelező
érvényü hatályát?"
Az Alkotmánybíróság az OVB-t új eljárásra utasította .

Kijelenthető, hogy az Országos Választási Bizottság immár egy éve hibás jogértelmezése
miatt akadályozza az uniós alkotmányos szerződés népszavazásra bocsátását, ezért az
Alkotmánybíróság dörntésének figyelembe vételével, amennyiben az Országgyűlés a
kialakult a mai napon végszavazást tart erről a jogi zűrzavarba erőltetett kérdésről, úgy
abból számos kár következhet .

A fentiek miatt kérem, hogy a Tisztelt Országgyűlés fogadja el módosító javaslatomat .

Budapest, 2004 . december 20.

Körömi Attila
független országgyűlési képviselő
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