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Az Országgyűlés

Emberi jogi, kisebbségi és

	

Európai ügyek
vallásügyi bizottságának

	

bizottságának

kiegészítő ajánlása

május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról szóló T/15734. számú
törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/15734/6 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban :
Emberi jogi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, valamint az Európai ügyek
bizottsága megvitatta május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról szóló, T/15734 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T11573418 . számú bizottsági
módosító javaslatot .

1. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat preambuluma helyébe a következő
rendelkezést javasolja :

"[Az Országgyűlés
a demokratikus közgondolkodás erősítése érdekében ;
Európa népei közötti szolidaritás erősítése szándékával ;
a háború borzalmainak mementóként állításával ;
a fasizmus feletti európai győzelemről való megemlékezés elhatározásával

az alábbi törvényt alkotja :]

Az Országgyűlés
megemlékezve a háborúk és diktatúrák borzalmairól és áldozatairól,
a fasizmus feletti európai győzelem napján,
a kettéosztott Európa úiraegyesítésének jelentőségét méltatva,
a demokratikus közgondolkodást és a kontinens népeinek egymás iránti
szolidaritását megerősítve,

az alábbi törvényt alkotja."



-2-

Indokolás : Lásd a T/15734/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője egyetért

2. Dr. Deutsch Tamás képviselő - kapcsolódva a T/15734/26 . számú módosító
indítványához (T/15734/6 . számú ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat preambulumának a
következő módosítását javasolja:

"Az Országgyűlés

[a] A háború k és a diktatúrák borzalmainak mementóként állításával ;
[a] A fasizmus feletti európai győzelemről való megemlékezés elhatározásával .,
A kommunista diktatúrák által megosztott Európa újraegyesítésének jelentőségét
méltatva ;
[a] A demokratikus közgondolkodás erősítése érdekében ;
Európa népei közötti szolidaritás erősítése szándékával[ ;]

az alábbi törvényt alkotja :"

Indokolás : Lásd a T/15734/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya
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