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Az Alkotmányügyi bizottság a Magyar-Lengyel
számú országgyűlési határozati javaslathoz az alábbi

Barátság Napjáról

szóló H/2347 .

bizottság módosító javaslatokat
terjeszti elő .
1. Az Alkotmányügyi bizottság a határozati javaslat Preambulumának a következő
módosítását javasolja :
"1 . Az [Magyar] Országgyűlés figyelemmel
[tekintettel arra, hogy 2006. márciusában a hagyományos magyar-lengyel
barátság jegyében tartott nagyszabású rendezvényen Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke és Lech Kaczynski, a Lengyel Köztársaság elnöke Győrött
felavatták az első köztéri Magyar-Lengyel Barátság Emlékművet, valamint hogy az
ünnep alkalmából sor került a magyarországi és lengyelországi testvérvárosok és települések találkozójára ;
- az elnöki találkozó alkalmával kiadott Győri Nyilatkozatban megfogalmazott
kívánalmaknak és a Nyilatkozat szellemiségének megfelelően ;
- figyelemmel a magyar és a lengyel történelem közös vonásaira, a két nép sok
évszázados szoros barátságára, többszintű és többfórumú együttműködésére, a Magyar
Országgyűlés és a Lengyel Nemzetgyűlés (Szejm és Szenátus), valamint a
parlamentjeinkben az IPU keretei között működő baráti tagozatok kiváló kapcsolatára ;]
- a magyar és a lengyel történelem közös vonásaira, akét né sok évszázados szoros
barátságára, több szinten és több fórumon folytatott együttműködésére, a Magyar Köztársaság
Országgyűlése és a Lengyel Köztársaság Nemzetgyűlése (Szejm és Szenátus), valamint a
parlamentjeinkben az Interparlamentáris Unió keretei között működő baráti tagozatok kiváló
kapcsolatára,
-a hagyományos magyar-lengyel barátság jegyében 2006 . márciusában megtartott
nagyszabású rendezvényre, amelyen Sólyom László, a Magvar Köztársaság elnöke és Lech
Kaczynski, a Lengyel Köztársaság elnöke Győrött felavatták az első köztéri Magyar-Lengyel
Barátság Emlékművet,
- a köztársasági elnöki találkozó alkalmával kiadott Győri Nyilatkozatban
megfogalmazott kívánalmakra és annak szellemiségére, valamint
-az ünnep alkalmából megtartott magyarországi és lengyelországi testvérvárosok és települések találkozójára
a következő határozatot hozza : "
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2. Az Alkotmányügyi bizottság a határozati javaslat további részének a következő
módosítását javasolja :
„Az [Magyar] Országgyűlés
[1 .] - március 23-át [mindenkor hivatalosan] a Magyar-Lengyel Barátság Napjává
nyilvánítja, és egyúttal
[2.] - üdvözli a Lengyel Köztársaság [azon] törekvését, miszerint a lengyel törvényhozásban
március 23-át a Lengyel-Magyar Barátság Napjává [kívánják nyilvánítani] nyilvánítják
annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhess[ék] ük meg, tovább
mélyítve és megerősítve a két nép közti barátságot ."
3. Az Alkotmányügyi bizottság a határozati javaslat záró mondatának a következő
módosítását javasolja :
„2. Ez az országgyűlési határozat a [kihirdetés] közzététele napján lép hatályba ."

Indokolás

A módosító javaslat - ragaszkodva a határozati javaslatban megfogalmazottakhoz nyelvhelyességi, stilisztikai, jogtechnikai korrekciókat tartalmaz, külön ügyelve arra, hogy a
preambulum bekezdései az általános felől indulva haladjanak a részletező ismertetés felé .

Budapest, 2007 . március 12.

Dr. Avarkeszi Dezső
a Bizottság elnöke

