
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: H/9282/6.

Benyújtás dátuma: 2020-02-24 17:52

Parlex azonosító: 8JYHSWQF0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság (házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján), 65. § (1) bekezdés 

Összegző jelentés

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló határozati

javaslathoz (H/9282. szám) benyújtott
képviselői módosító javaslat vitájáról

(határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 65. §-a szerinti,
az  Országgyűlés  által  elfogadott  H/9282/2.  számú  határozati  házszabályi  rendelkezésektől  való
eltérésre irányuló javaslatban meghatározott eljárásában – lefolytatta a határozati javaslat részletes
vitáját.

A Bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A Bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta az összegző
jelentés  mellékletében szereplő  módosító  javaslatokat,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy  azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

A Bizottság – a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat alapján – az 
általa támogatott képviselői módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a határozati javaslat részletes vitáját 2020. február 24-én lezárta.

Budapest, 2020. február 24.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésről szóló,

H/9282. számú határozati javaslathoz benyújtott
H/9282/4. számú képviselői módosító javaslatról

(határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel) 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: H/9282/4/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

1.  [A Magyar ]Az  Országgyűlés  üdvözli  a  Székely  Nemzeti  Tanács  által  elindított  „Kohéziós
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai
polgári  kezdeményezést,  amelynek  lényege,  hogy  az  Európai  Unió  kohéziós  politikája  kezelje
kiemelt  figyelemmel  azokat  a  régiókat,  amelyeket  nemzeti,  etnikai,  kulturális,  vallási,  nyelvi
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

H/9282/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: H/9282/4/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 3. Pont
Módosítás jellege: módosítás

3. Az Országgyűlés meggyőződése, hogy ezen  [a ]régiók, köztük a közigazgatási  hatáskörökkel
nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy lehet megelőzni, hogy biztosítani kell számukra
a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más [EU ]európai uniós alaphoz,
forráshoz  és  programhoz,  előmozdítva  sajátosságaik  fenntartását  és  regionális  identitásuk
megőrzését.

H/9282/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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