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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a
a genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez
való csatlakozásról szóló H/2327. számú országgy űlési határozati javaslat
részlete s

vitájáho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgy űlés Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a genetikailag módosított szervezetektó7 mentes Alpok-Adria kezdeményezéshez való csatlakozásról szóló, H/2327 . számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/2327/2 . számú módosító javaslatot .
A módosító javaslatról a Kormány és az El őterjeszt ő az ajánlás kiadásáig nem foglalt
állást.
Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az ú j
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egysége s
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 képviselő k egyharmadának támogatását megkapta .
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglal t
állást.
A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon tesszük
közzé az ajánlás végén.
Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására ,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerű en megváltoznak a határozati
javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is .
A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket a z
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3 )
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségérő l bizottsági döntés szükséges .
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt bizottság
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . (3) bekezdésében foglaltakkal .
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

1. A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat következő módosítását javasolja :
"Az Országgyűlés:
1. [A magyar Országgyűlés] az Európai Unió jogi aktusaival összhangban támogatja a
Horvát Köztársaság Országgy űlésének azon kezdeményezését, amely szerint az Alpok-Adri a
együttműködés keretében genetikailag módosított szervezettől mentessé nyilvánítják területüket[ ,
és megtíltják ezen szervezetekkel szennyezett növények termelését területükön] .
2. [Az Országgyűlés felkéri Magyarország területi önkormányzatait (megyei, megye i
városi és fővárosi), hogy csatlakozva a horvát kezdeményezéshez közigazgatási területükö n
tiltsák meg a genetikailag módosított szervezetek alkalmazását az agrárgazdaságban .]
támogatja, hogy Magyarországon az érintett mez őgazdasági termelők közösségei megállapodá s
keretében önkéntes ala on • éntechnoló iával módosított növén a'táktól mentes övezeteke t
hozzanak létre .
3. felhívja az önkormányzatokat, hogy az illetékességi területükön segítsék el ő a 2 . pont
szerinti megállapodások létrehozását.
[3.] 4. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba. "
Indokolás : Lásd a H/2327/2 . számú módosító javaslat indokolását .
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