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Az Országgyűlés …/2013 (…) OGY politikai nyilatkozata 

az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv 

kihirdetésével összefüggésben 

 

 

Az Országgyűlés az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló 

jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben a következő nyilatkozatot teszi: 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a 

tagállamok egyenlőségét és nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része a tagállamok 

alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének. Emellett a Szerződés arról is 

rendelkezik, hogy minden olyan hatáskör, amelyet a tagállamok nem ruháztak az Unióra, a 

tagállamoknál marad, és az Unió kizárólag a tagállamok által ráruházott hatáskörök határain 

belül járhat el a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. A fentiek 

garantálják azt, hogy a tagállamok számára saját alkotmányos berendezkedésük, alkotmányos 

hagyományaik legyenek az irányadók az emberi élet és a család védelme, valamint az oktatás 

vonatkozásában.  

 

Az Országgyűlés elismerését és megbecsülését fejezi ki az ír népnek azon bátor lépéséért, 

hogy kiállt a tagállami szuverenitás és identitás mellett, és a Lisszaboni Szerződés 

megerősítése során garanciákat fogadtatott el a számára fontos értékek megőrzése érdekében. 

Üdvözli továbbá, hogy az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló 

jegyzőkönyv, amely minden tagállam, így Magyarország akaratával is összhangban áll, 

megerősíti az uniós és tagállami kompetencia-megosztásra vonatkozó szerződéses 

alapelveket. A jegyzőkönyv kihirdetését jó alkalomnak tekinti továbbá, hogy megerősítse 

maga is – a Szerződések rendelkezéseivel és a jegyzőkönyvvel összhangban – az emberi élet 

és a család védelmére, illetve az oktatás területére vonatkozó, az Alaptörvényben lefektetett 

alapelveket. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A Kormány javasolja, hogy az Országgyűlés az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel 

kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben politikai 

nyilatkozatot fogadjon el, amelyben deklarálja a hatáskör-átruházás, a tagállamok szerződések 

előtti egyenlősége és a nemzeti identitás tiszteletben tartásának elveit, valamint üdvözli, hogy 

az ír jegyzőkönyv megerősíti ezeket az elveket, amelyek Magyarország akaratával is 

összhangban állnak.  

 

A Kormány javasolja, hogy az Országgyűlés a nyilatkozatban fejezze ki elismerését és 

megbecsülését az ír népnek azért, hogy kiállt a tagállami szuverenitás és identitás mellett, és a 

Szerződés megerősítése során garanciákat fogadtatott el a számára fontos értékek megőrzése 

érdekében. 

 

A Kormány javasolja továbbá, hogy az Országgyűlés a nyilatkozatban erősítse meg az emberi 

élet és a család védelmére, illetve az oktatás területére vonatkozó, az Alaptörvényben 

lefektetett alapelveket. 

 

 


