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Képviselői önálló indítvány

.. ./2003 . (. . .) OGY határozat
javaslat

A Magyar Kormány felkéréséről az Európai Unió alkotmányával kapcsolatos
álláspontja ügyében

A Magyar Országgyűlés a7.7al a meggyőződéssel,

•

	

hogy hozzájárulhat Európa szellemi, lelki és kulturális újraegyesítéséhez,
•

	

hogy a magyar keresztény értékek hagyományai és tapasztalatai gazdagítják és erősítik
az Európa szellemi újjáépítését megalapozó közös örökséget,

felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a 2003 . októberében kezdődő EU
kormányközi konferencián olyan javaslatot terjesszen elő a magyar . köztársaság nevében,
amely a leendő EU alkotmányos szerződésben egyértelmű említést tesz az európai kultúrát
létrehozó és meghatározó örökség leírásakor a keresztény értékekről .
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INDOKLÁS

„A Magyar Kormány felkéréséről az Európai Unió alkotmányával kapcsolatos
álláspontja ügyében" című országgyűlési határozati javaslathoz

Amint az köztudott, az Európai Unió Konventje 2003 . július 16-án lezárta a
„Szerződés az Európai Alkotmány létrehozására" című dokumentum tervezetének vitáját .
Ennek eredményeképpen egyetlen arra irányuló módosító javaslat sem került elfogadásra,
amely az európai kultúrát létrehozó és meghatározó örökség leírásakor a keresztény értékeket
is megemlítette volna. Így már csak a 2003. októberében megrendezésre kerülő EU
Kormányközi konferencia keretei között van lehetősége a Magyar Kormánynak arra, hogy az
EU Alkotmány végleges szövegébe a magyar állampolgárok, politikai pártok, civil
szervezetek, illetve egyházak kezdeményezései belekerülhessenek . Ezért kéri fel a Javaslat a
Kormányt arra, hogy képviselje az EU Kormányközi konferencián e kezdeményezést .

Az Európai Unió egysége - megítélésünk szerint - nem lehet pusztán egy gazdasági-

pénzügyi projekt. Az EU bővítése nem vonatkozhat csak földrajzi vagy monetáris
szempontokra, hanem ki kell terjednie Európa megújult lelki, szellemi egységére is, melynek
meg kell jelennie az EU Alkotmányában is, illetve meg kell nyilvánulnia a jogban és a
mindennapi életben is. Megdöbbentőnek é elfogadhatatlannak tartanánk, ha több százmillió
hívő ember szándéka kimaradna az EU jövőjét meghatározó Alkotmányból .

A Javaslat ösztönzi a Kormányt, hogy fontolja meg a Magyar Katolikus Püspöki Kar
véleményét, és csatlakozzon más kormányokhoz, illetve a csatlakozó országok kormányainak
néhány vezetője által megfogalmazott állásfoglaláshoz, különösen is a litván és lengyel
államelnökök közös nyilatkozatához . Legújabban pedig Romano Prodi az EU Bizottság
elnökének kezdeményezéséhez. Romano Prodi amellett foglalt állást, hogy kifejezetten
nevezzék meg a kereszténységet az EU jövőbeni alkotmányában :

„Az Európa és a kereszténység közötti felbonthatatlan kapcsolat követeli ezt meg . Az

egyistenhitű vallások; mindenekelőtt a kereszténység, Európa fontos gyökerei és a földrész
fejlődésének egyik tényezője. "- fogalmazta meg az Európai Bizottság elnöke .

Mindezen túlmenően az ezeréves magyar kereszténység értékei és tapasztalatai is,
amelyek a világnézettől függetlenül közös örökségünk, alapját jelentik a Javaslatban
foglaltaknak. n
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