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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az európai
értékek védelméről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

az európai értékek védelméről

Az  elmúlt  években  az  Európai  Unió  számos  kihívással  szembesült,  értékeit  soha  nem  látott
mértékben támadják,  amelyre  tekintettel  szükséges  leszögezni,  hogy a  populista  és  nacionalista
szélsőségek,  a  dezinformáció,  a  diszkrimináció  és  a  jogállamiság  elleni  fenyegetések  jelentik  a
legnagyobb veszélyt Európa demokráciáira a vasfüggöny leomlása óta.
Fentiekre tekintettel az Országgyűlés

1.  hangsúlyozza,  hogy  az  Európai  Unió  az  emberi  méltóság,  a  szabadság,  a  demokrácia,  az
egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul,

2.  aláhúzza,  hogy az Európai Unió többek között  a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak
tiszteletben tartásának értékein alapul,

3.  megállapítja,  hogy  ezek  az  értékek  egy  olyan  társadalom  nélkülözhetetlen  elemei,  ahol  a
pluralizmus, a diszkrimináció tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, a nők és férfiak
közötti egyenlőség érvényesül,

4. felhívja a figyelmet, hogy erős Európai Unió és erős uniós intézmények nélkül a közjó nem
érhető el, és alapvető értékeink nem juthatnak érvényre,

5.  megerősíti  Magyarország elkötelezettségét  a  demokráciával,  a  jogállamisággal  és  a  szociális
piacgazdasággal szemben,

6.  megállapítja,  hogy  a  populizmus  és  a  nacionalizmus  összeegyeztethetetlen  a  haladással,  a
demokráciával és a jogállamisággal,

7. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság fenntartásában kulcsszerepet kell játszania az Európai Unión
belül a tagállamok közötti kölcsönös bizalomnak,

8. elismeri, hogy mindezek létfontosságúak, hogy fenntartsuk a szabadságon, biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló belső határok nélküli térséget,

9. hangsúlyozza, hogy a független igazságszolgáltatás elengedhetetlen feltétele az EU- tagságnak,

10. elismeri, hogy a független bíróságok képezik a kölcsönös bizalom alapját az Európai Uniós
tagállamok és az igazságszolgáltatási rendszerek között,

11. kiemeli, hogy az Európa Tanács továbbra is az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
alapköve Európában,
Üres tartalom

12.  meggyőződését  fejezi  ki,  hogy  a  korrupció  komoly  veszélyt  jelent  a  jogállamiságra,  a
demokráciára, az emberi jogokra és a társadalmi igazságosságra nézve,
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13. egyetért azzal, hogy az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a tisztességes eljárások, a független
média és a civil társadalom jelenléte kulcsfontosságú a korrupció leküzdéséhez,

14. nyomatékosítja, hogy egy aktív civil társadalom létfontosságú szerepet kell, hogy játsszon egy
demokráciában,

15. felhívja a figyelmet arra, hogy a nem-kormányzati szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy humanitárius célokat szolgáljanak,

16. aggodalmát fejezi ki a független média hiánya, a médiumok tulajdonosi hátterének elégtelen
átláthatósága, és egyes uniós tagállamokban a kiegyensúlyozatlan média-lefedettség miatt,

17. hangsúlyozza, hogy a hamis információk, az álhírek, a populista támadások, az online média
által  okozott  nyomás  és  a  digitális  forradalom hatásai  komolyan veszélyeztetik  a  hagyományos
médiát,

18.  meggyőződését  fejezi  ki  aziránt,  hogy  a  valódi  újságírás  elengedhetetlen  feltétele
demokráciának, így az igényli a megfelelő jogi környezetet és intézményi védelmét,

19. felszólítja a Kormányt, hogy maradéktalanul garantálja a demokratikus intézmények működését
az  alkotmánybíráskodással,  a  hatalommegosztással,  az  igazságszolgáltatásra  vonatkozó
törvényekkel, a választási jogszabályokkal, az emberi jogi kérdésekkel és a kisebbségek jogaival
kapcsolatban,

20. hangsúlyozza, hogy az európai uniós intézményeknek kulcsszerepet kell játszaniuk az Európai
Unió alapvető értékei fejlődésének nyomon követésében és ellenőrzésében,

21.  fontosnak tartja  az  uniós  intézmények működésével  kapcsolatos  vitákat,  mivel  ezek  pozitív
hatást gyakorolnak a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmára,

22.  alapvetésnek  tartja,  hogy  az  uniós  tagállamok  kormányainak  tartózkodniuk  kell  az
összeesküvés-elméletek támogatásától, az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, valamint
az európai együttműködéssel szembeni politikai támadásoktól.
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Általános indokolás

Jelen  határozati  javaslat  célja,  hogy  a  magyar  Országgyűlés  a  jövő  évi  európai  parlamenti
választásokra  tekintettel  kifejezze,  hogy a magyar  államnak erősítenie  kell  az  állampolgárok
bizalmát az Európai Unió intézményei és értékei iránt.
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