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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv végrehajtásáról: a
bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló rendeleti javaslatról.
Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az
európai nemzetek kárára, valamint azt is, hogy Magyarországra letelepedési kötvények vásárlásával
továbbra  is  bevándorlók  érkezhessenek.  [Bevándorlók  ]A bevándorlók  állandó  behozatala  és
kötelező kvóta alapján történő szétosztása, valamint a letelepedési kötvényeknek a magyar kormány
általi további árusítása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását,  [és a ]csoportban
történő áthelyezést, továbbá a letelepedési kötvények értékesítését.
A magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy jogköröket  adjanak  át  a  bevándorlást  támogató  Soros
szervezeteknek,  annak  érdekében,  hogy  részt  vegyenek  a  bevándorlók  behozatalában  és
szétosztásában.
A  magyar  Országgyűlés  elutasítja,  hogy  a  tagállamok  megbüntetésével  kényszerítsék  ki  a
bevándorlók befogadását.
A  magyar  Országgyűlés  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  schengeni  külső  határvédelemi
kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy a jogsértők

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



szolidaritásra  hivatkozva  követeljék  a  határvédelem hiánya  miatt  érkezett  bevándorlók  államok
közötti szétosztását.
A  magyar  Országgyűlés  elvárja  az  Európai  Uniótól,  hogy  tartsa  tiszteletben  Magyarország
szuverenitását,  valamint  a  magyar  emberek  népszavazáson  kinyilvánított  akaratát  a  kötelező
betelepítési kvóta elutasításáról.
A  magyar  Országgyűlés  felszólítja  Magyarország  Kormányát,  hogy  ne  engedjen  az  Európai
Parlament  és  az uniós  bürokrácia  nyomásának,  védje meg hazánk alapszerződésekben garantált
jogait,  utasítsa  el  a  Soros-tervet,  és  szüntesse  meg  a  letelepedési  kötvények  értékesítésének
rendszerét, továbbá folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának
állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről.

Indokolás 

A letelepedési kötvények kivezetésére a kormány többször ígéretet  tett,  azonban eddig ebből
semmit  sem valósított  meg.  Jó  alkalom az  Országgyűlés  határozata  arra,  hogy kötelezze  a
kormányt a letelepedési kötvények további árusításának megszüntetésére és így végső soron a
kötvények rendszerének teljes beszüntetésére.
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