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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/9126. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvénviavaslat 27. ~-a az alábbiak szerint módosul :

„27. §

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény (a továbbiakban :
Nekt.) preambuluma utolsó bekezdésének helyébe a következő szöveg lép :

„Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségekhez
tartozó személyeket és közösségeiket megillető jogok összegzése végett, valamint e jogok
érvényesülésének biztosítására és az érvényesítés módjának szabályozására - figyelembe véve
a nemzetközi jog rendelkezéseit, az ENSZ Alapokmányát, az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Párizsi Chartát,
az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az 1999 . évi XXXIV . Törvénnyel kihirdetett, az
Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményében foglalt elveket,
az 1999. évi XL . Törvénnyel kihirdetett Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája
alapján vállalt kötelezettségeket és a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített elveket,
valamint az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről szóló
133/2004. (XII.23 .) OGY határozatban foglaltakat - a következő törvényt alkotja:""

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi
LXXVIL törvény preambulumában, a legfontosabb nemzetkőzi dokumentumokra és a
Magyar Köztársaság Alkotmányára történő hivatkozás mellett megjelenjen a fenti OGY
határozatra való hivatkozás, egyfelől az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés
Magyar Országgyűlés által történő megerősítésének ténye okán, másfelől az Alkotmányos

Módosító iavaslat!
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Szerződés 1-2 . Cikkének a Magyar Országgyűlés szerinti értelmezése miatt: „Az
Alkotmányos Szerződés 1-2 . Cikke által a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme az Unió
alkotmányos alapelvévé vált . A Magyar Országgyűlés szerint a cikk vonatkozik a nemzeti és
etnikai kisebbségekhez tartozó személyek jogainak közös gyakorlására is." .

Németh Erika MSZP)
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