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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés
A javaslat címe: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről
szóló P/16238. számú politikai nyilatkozat
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Törvényalkotási bizottság

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Országgyűlés [Magyarország aktív nemzetközi szerepvállalását,] a magyarság érdekeinek
nemzetközi szintű hatékony megjelenítését és képviseletét támogatva üdvözli az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága 2021. május-november közötti magyar elnökségét.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 3. Pont
Módosítás jellege: kiegészítés

3. Az Országgyűlés elkötelezett az Európa Tanács és annak deklarált céljai, különösen a demokrácia,
az emberi jogok és a jogállamiság fejlődése és előmozdítása iránt.

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.



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. Pont
Módosítás jellege: módosítás

4. Az Országgyűlés [üdvözli a magyar Kormány aktív nemzetközi szerepvállalását, és] az európai
értékek szem előtt tartása mellett kiáll a nemzetek, és köztük a magyarság érdekeinek képviseletéért.

Indokolás

1-3.

A módosítás egyértelművé teszi az Országgyűlés kiállását és elkötelezettségét az Európa Tanács és
annak deklarált céljai, különösen a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság fejlődése és
előmozdítása iránt. E kiállás rögzítésére szükség van, hiszen Magyarország a térségbeli országok
között utolsó helyen áll mind a demokrácia minőségét, mind az egyéni szabadságjogok
érvényesülését, mind pedig a jogállamiság minőségét jelző mutatószámok alapján.

Szükségtelennek tartjuk ugyanakkor, hogy az Országgyűlés politikai nyilatkozatban üdvözölje az
Orbán-kormány "aktív nemzetközi szerepvállalását", elegendő annak rögzítése, hogy az
Országgyűlés kiáll a nemzetek, és köztük a magyarság érdekeinek képviseletéért.
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