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. . ./2007. (. . ..) OGY határozata

a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról

Képviselői önálló indítvány

- tekintettel arra, hogy 2006 . március 24-én Győrött a Magyar-Lengyel Barátság Napja címmel
tartott nagyszabású rendezvényen vendégül láttuk Sólyom László köztársasági elnök úr
meghívásának köszönhetően Lech Kaczynski urat, a Lengyel Köztársaság elnökét ;
- ugyanezen a napon Győrött felavattuk az első köztéri Magyar-Lengyel Barátság Emlékművet ;
- szintén ezen ünnep alkalmából megtartottuk a magyarországi és lengyelországi
testvérvárosok és -települések találkozóját ;
- a 2006 . március 24-én kelt és elfogadott Győri Nyilatkozatban megfogalmazott
kívánalmaknak és a Nyilatkozat szellemiségének megfelelően;
- figyelemmel a magyar és a lengyel történelem közös vonásaira, a két nép sok évszázados
szoros átfogó barátságára, többszintű és többfórumú együttműködésére, a Magyar
Országggyűlés, illetve a Lengyel Szejm és Szenátus, valamint a parlamentjeinkben működő IPU
baráti tagozatok kiváló kapcsolatára ;

a következő határozatot hozza :

A Magyar Országgyűlés

1 . március 24-ét mindenkor hivatalosan a Magyar-Lengyel Barátság Napjává nyilvánítja ;

2. üdvözli a Lengyel Köztársaság azon törekvését, miszerint a lengyel törvényhozásban március
24-ét a Lengyel-Magyar Barátság Napjává kívánják nyilvánítani, hogy országainkban ezt a
napot közösen ünnepelhessék meg, tovább mélyítve és megerősítve a két nép közti barátságot .

Ez az országgyűlési határozat a kihirdetés napján lép hatályba .



Budapest, 2006 . december 21 .

Dr. Latorcai János
IPU Magyar Nemzeti Csoportjá

alelnöke

Indoklás

A Javaslat indoklását - az EU jogalkotási gyakorlatának megfelelően - a határozati javaslat
felvezető szövege érdemben kimeríti .
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