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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2017. évi XC. törvény CV/A. 817/A. §
Módosítás jellege: módosítás 

„(7) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul kezdeményezze Magyarországnak
az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozását az Európai Bizottságnál.

(8) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a (7) bekezdésben foglalt csatlakozáshoz szükséges
módosításokat, így Magyarország Alaptörvénye és a tárgykört szabályozó törvények módosítását
soron  kívül  terjessze  az  Országgyűlés  elé  úgy,  hogy  a  csatlakozásra  még  a  2022-ben  sor
kerülhessen.”

Indokolás 

A Magyar Szocialista Párt  elkötelezett  az Európai  Unió által  visszatartott  források megszerzése
iránt.  A Kormány  elhibázott  politikája  miatti  forráshiány  következményeit  a  magyar  emberek
szenvedik el,  az ő életük válik nehezebbé, míg a Fideszes elit továbbra is élvezi a korrupt mód
megnyert közbeszerzésekből származó pénzeket.
A Kormány javaslata a korrupció visszaszorítására alkalmatlan,  nem szolgálja az Európai Uniós
források hatékony és korrupciómentes felhasználását. Ezáltal a javaslat nem alkalmas az Európai

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. 



 
Uniós források hosszútávú megszerzésére és a magyar emberek életének javítására.
A jelen módosító javaslat három célt szolgál:
1) hogy érdemben teljesítse az Európai Unió értékei között szereplő követelményeket, amely az
Európai  Unió  elkötelezett  tagjaiként  kötelezettségünk;
 2)  hogy  érdemben  gondoskodjon  a  korrupció  magyarországi  visszaszorításáról;
 3) biztosítsa, hogy az Európai Uniós források hosszútávon megérkezzenek Magyarországra és azok
felhasználása valóban a magyar emberek javát szolgálja.
Ezen  célok  elérése  érdekében  pedig  törvényi  előírásként  rendelkezik  Magyarország  Európai
Ügyészséghez való csatlakozásának kezdeményezéséről.

1. 

A módosító Javaslat ezen pontjai alapján az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy gondoskodjon
az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról.
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