
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) kijelölt bizottságként megvitatta a Magyar-Lengyel Barátság
Napjáról szóló, H/2347 . számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az
ahhoz benyújtott H12347/1 . számú módosító javaslatot.

H/2347/3 .

Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

aj án1ása

a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról szóló H12347. számú
országgyűlési határozati javaslat

részletes

vitájához

üXSLÁGG Y ú LÉS HIVATALA

Érkezett : 1007« 12.

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .
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A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .

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, a két nép sok évszázados szoros
barátságára, több szinten és több fórumon folytatott együttműködésére, a Magvar Köztársaság
Országgyűlése és a Lengyel Köztársaság Nemzetzvűlése (Szejm és Szenátus), valamint a
parlamentjeinkben az Interparlamentáris Unió keretei között működő baráti tagozatok kiváló
kapcsolatára t

-a hagvománvos magvar-lengyel barátság jegyében 2006.márciusában meztartott
nagyszabású rendezvényre, amelyen Sólyom László, a Magvar Köztársaság elnöke és Lech
Kaczyúski, a Lengyel Köztársaság elnöke Győrött felavatták az első köztéri Magvar-Lengyel
Barátság Emlékművet,

a köztársasé

	

elnöki találkozó alkalmával kiadott G "ri N *latkozatban
megfogalmazott kívánalmakra és annak szellemiségére, valamint

-az ünnep alkalmából meztartott magyarországi és lengyelországi testvérvárosok és -
települések találkozójára

a következő határozatot hozza : "

Indokolás : Lásd a H/2347/1/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

az Előterjesztők képviselője egyetért .

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 ."

Indokolás : Lásd a H/2347/1/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

az Előterjesztők képviselője egyetért .

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 : Lásd a H/2347/1/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal :

	

az Előterjesztők képviselője egyetért .

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya
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Budapest, 2007 . március 12 .

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke
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