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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország
ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekr ől szóló jelentés

elfogadásáról szóló H/6854. számú országgyűlési határozati javaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a H/6854/7. sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanol ó
kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekrő l
szóló jelentés elfogadásáról szóló, H16854/7 . számon beterjesztett egységes javaslatot,

továbbá az ahhoz benyújtott H/6854/8. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot .
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1. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2 . pontjának a következő módosítását
javasolja :

Az Országgyűlés

2. állást foglal amellett, hogy a [Büntető Törvénykönyvr ől szóló 1979. évi IV.
törvény 269/B . §-ában foglalt] büntető törvény önkényuralmi jelkép használatát tilt ó
tényállása a demokratikus társadalom védelme, az emberi méltóság tiszteletben tartása álta l
vezérelt elvek szerint, Magyarország történelmi múltjára tekintettel, alkotmányo s
berendezkedésének megfelelő módon került megalkotásra, így az Emberi Jogok Európai
Bírósága által Appl. No. 29459/10 számon meghozott, Magyarországot marasztal ó
[ítéletének végrehajtásával] ítéletével, továbbá a büntető törvény módosításával nem ért
egyet,

Indokolás : Lásd a H/6854/8/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. pontjának a következő módosítását
javasolja :

Az Országgyűlés

3. az Emberi Jogok Európai Bíróság[ának]a [a Fratanoló kontra Magyarorszá g
ügyben hozott] által, a büntető törvény önkényuralmi jelkép használatát tiltó tényállásának
alkalmazása miatt meghozott vagy esetlegesen meghozandó ítéletei alapján az államot terhel ő
fizetési kötelezettség [fedezetének] összegével a pártok központi költségvetési
támogatás[a]ának [terhére való biztosítása érdekében a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII. törvény módosítását] a csökkentését tartj a
szükségesnek .

Indokolás : Lásd a H/6854/8/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2012. július 2 .

Dr. Salamon László s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi bizottság elnöke


	page 1
	page 2

