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Benyújtás dátuma: 2021. május 17.
-----~

Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett: 2021 . J 
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság (politikai nyilatkozatra vonatkozó
javaslat részletes vitájának lefolytatása), 82. § (4) bekezdés

Összegző jelentés

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről szóló
politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslathoz

(P/16238.) benyújtott
képviselői módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes házszabályi

rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 82. § (4)-(8)

bekezdésében meghatározott eljárásában - lefolytatta a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat

részletes vitáját.

A Bizottság a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az

megfelel a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A Bizottság a részletes vita során - a HHSZ 82. § (5) bekezdése alapján - megtárgyalta az összegző

jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e

a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

A Bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatot nem támogatta, és a Bizottság sem

fogalmazott meg módosításra irányuló szándékot.

A Bizottság a politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitáját 2021. május 17-én lezárta.

Budapest, 2021. május 17.

Tisztelettel:
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Hende Csaba
elnök



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről szóló,
P/16238. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslathoz benyújtott

P/16238/1. számú képviselői módosító javaslatról

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: P/16238/1/1.
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 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.

P/16238/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: P/16238/1/2.
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat érintett rendelkezése: Új 3. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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3. Az Országgyűlés elkötelezett az Európa Tanács és annak deklarált céljai, különösen a demokrácia,
az emberi jogok és a jogállamiság fejlődése és előmozdítása iránt.

P/16238/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mesterházy Attila (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP)
Módosítópont: P/16238/1 /3.
Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 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.

P/16238/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 3.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

- a Kormány képviselője egyetért


