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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Gazdasági bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

ajánlása
a határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag
létrehozásáról szóló H/12727. számú határozati javaslat

részletes
vitájához
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban:
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Gazdasági bizottsága, a
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Kulturális és
sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság), a Külügyi bizottsága, az Oktatási és
tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), megvitatta a határon túli
magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról szóló,
H/12727. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/12727/10.
számú módosító javaslatot.
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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 pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében,
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
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. Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a határozati javaslat következő
módosítását javasolja:
" 1. Az Országgyűlés az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében [pontjában] foglaltak alapján
- kifejezi egyetértését [1.] [Felkéri] a kormány[t arra] azon szándékával, hogy a
szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű, illetve a magukat magyarnak valló, a
magyar nyelvet és kultúrát, a nemzeti hagyományokat ápoló személyek számára
kidolgozza [alkossa meg] a nemzetpolgárság intézményéről[t] szóló törvényjavaslatot;
továbbá, hogy [és] külön intézkedésekkel segítse elő a magyar nemzetpolgárok
szülőföldön való boldogulása feltételeinek megteremtését, [a] nyelvi, kulturális és rokoni
kapcsolatai[o]k fenntartásának minél szabadabb gyakorlását;
- felkéri [2. Felhatalmazza] a kormányt arra, hogy a jelen határozat alapján dolgozza ki
és haladéktalanul nyújtsa be az Országgyűlés számára [határon túli magyarok
szülőföldön boldogulását segítő „Szülőföld Alap” létrehozásáról, valamint] a határon
túli magyaroknak a Magyar Köztársaság területére történő szabad és akadálytalan
beutazásának feltételeiről szóló [jogszabály tervezetét] törvényjavaslatot.
2. [3.] Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba."
Indokolás: Lásd a H/12727/10. számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz.
- a Kulturális biz.
- a Külügyi biz. támogatja
- az Oktatási biz.
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004. december 14.

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

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi
bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális
bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke

Dr. Jánosi György s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

