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Bizottsági ajánlá s
az Országgyű lés elnökének

HELYBEN

	Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a H/5677. számon elő terjesztett, a Tibet ügyében szóló határozati javaslatho z

Tisztelt Országgyű lés !

A bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba-vételével egyidej űleg döntött a
határozati javaslat általános vitára való alkalmasságáról is . A bizottság a határozati
javaslatot 10 igen, 0 nem, 9 tartózkodás szavazattal tárgysorozatba vette .

Az Előterjesztők nevében dr . Semjén Zsolt (KDNP) képviselő indokolta meg
szóban a határozati javaslat benyújtásának és aktualitásának okait . Az Előterjesztők
szerint az elmúlt időszak és a közelmúlt tibeti eseményei, valamint az év sorá n
Pekingben megrendezend ő Olimpia ismét konkréttá és aktuálissá teszi a határozati
javaslat elfogadását. Indokaik között szerepelt az is, hogy az Európai Parlament, az
Európa Tanács, és több ország is felemelte szavát a tibeti kérdés békés megoldás a
ügyében .

A Kormány jelenlévő képviselője ismertette a Kormány álláspontját. Elmondta ,
hogy a magyar Kormány aggodalommal figyeli a több halálos áldozatot is követel ő
tibeti eseményeket és külpolitikánk alapelveivel összhangban fontosnak tartja az emberi
és kisebbségi jogok, ezen belül is a vallás és a véleménynyilvánítás szabadságána k
érvényesülését a világon mindenütt, így Kínában is .Kihangsúlyozta, hogy a magyar
Kormány támogatja a tibeti kérdés békés, tárgyalásos rendezését, a Dalai Láma és a
pekingi vezetés, illetve a képviselőik közötti érdemi párbeszéd folytatását. Az
Előterjesztő képviselője szerint a benyújtott határozati javaslat szövegezése lényegese n
eltér az eddig képviselt hivatalos magyar állásponttól és id őzítése sem szerencsés, mivel
már teljesült a nemzetközi közösség legfőbb követelése : a Dalai Láma képviselői és a



központi kínai vezetés között beindult a párbeszéd, és a tibeti eseményekkel kapcsolato s
első reakciókat mára az együttműködés folytatásának igénye váltotta fel . A Kormány
jelenlévő képviselője utalt az esetleges kínai reakciókra is, amelyek hosszabb távon
kézzelfogható károkat okoznának a magyar gazdaságnak . Utalt továbbá arra is, hogy
Magyarország a régió egyetlen országa, amely 2000 óta emberi jogi párbeszédet folyta t
Pekinggel . Kihangsúlyozta továbbá az EU-Kína emberi jogi párbeszéd fontosságát is .

A többségi vélemény képviselői (Fidesz, MDF, KDNP frakciók) nem fogadták el
a Külügyminisztérium képviselőjének észrevételeit . Megítélésük szerint a Kormány az
elmúlt parlamenti ciklusokban mindig talált aktuális bel-, vagy külpolitikai indokot a z
elutasításra, legutóbb Medgyessy Péter volt kormányfő kiutazására hivatkoztak.
Kéréssel fordultak a Kormány képvisel ője felé, hogy küldjék meg a bizottságnak, hogy
pontosan mely országok, illetve parlamentek fogadtak el Tibettel kapcsolato s
nyilatkozatot, vagy határozatot. A kisebbségi vélemény képviselői szerint méltányolni
kell a Kormány érveit.
A bizottság a határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (10 i, 0 n, 9
t) .
A bizottság előadója az általános vitában : Balog Zoltán elnök (Fidesz)
A kisebbségi vélemény képvisel ő i később állítanak előadót.

Budapest, 2008 . május 13 .
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a bizottság elnöke
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