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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az európai uniós csatlakozással

összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló

T/9132. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A javaslat 141 . §-a és az azt megelőző alcím a következők szerint módosul :

„Az európai zászló és az [Ekurópai [Unió) lobogófjánakI használata

141 . §

[(1) A nemzeti ünnepeken, továbbá az Európai Unió hivatalos ünnepnapjain az

Európai Unió lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az

Országgyűlés előtt fel kell vonni .]

L1 [(2)] Amennyiben ehhez a feltételek adottak, [A]az [E]európai [Unió] zászl[ajá]ót,

ki kell tűzni, vagy az európai lobogó[já]t fel kell vonni - a [(3)] (2) bekezdésben

meghatározott intézmények , valamint az Országgyűlés épülete kivételével - [el kell

Módosító javaslat



helyezni] azon középületeken, illetve középületek előtt, amelyek esetében a nemzeti

zászlót ki kell tűzni, vagy a nemzeti lobogót [elhelyezése kötelező] fel kell vonni .

[(3)] f Az állam vagy valamely helyi önkormányzat által alapított, közfeladatot ellátó

intézmény épületén - amennyiben ehhez a feltételek adottak - az [E]európai [Unió]

zászl[ajának]ó vagy lobogójának] elhelyezését az alapító kötelezővé teheti .

(3) [(4)] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az európai zászló és az [E]európai

[Unió] lobogója] használatának részletes szabályait rendelettel állapítsa meg ."

INDOKOLÁS

A uniós tagállamok által követett általános gyakorlatnak megfelelően nem indokolt az

uniós lobogóval kapcsolatban a nemzeti lobogó esetében alkalmazott ünnepélyes

külsőségek és katonai tiszteletadás előírása . A módosító javaslat emellett a pontosítja a

rendelkezés megfogalmazását, az európai uniós jelképek kötelező alkalmazását pedig

azon középületekre korlátozza, amelyek esetében ennek pénzügyi és fizikai feltételei

adottak .
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