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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás 

[3. Álláspontunk  szerint  a  Brüsszelben  elfogadott  gazdasági  szankciók  nem
csillapították  a  háborút,  és  az  orosz  gazdaságot  sem  kényszerítették  térdre,  sőt  a
szankciók  eredményezte  magas  energiaárak  megfizetésével  Oroszország  háborúját
finanszírozza  Európa.  Az  energetikai  szankciók  egekbe  lökték  az  energiaárakat,
gazdasági  károkat  és  tomboló  inflációt  okoztak  minden  uniós  tagországban.  Nincs
olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.

4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai
szankciók  körét.  A gáz-  és  olajimport  teljes  befagyasztása,  a  nukleáris  fűtőelemek
behozatali  tilalma  jelentős  ellátásbiztonsági  zavarokat  és  még  nagyobb  inflációt
okoznának  számos  tagországban,  így  Magyarországon  is.  Elvárjuk  a  brüsszeli
döntéshozóktól,  hogy  ne  hozzanak  olyan  döntéseket,  amelyek  gazdasági  kárai
nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne
Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás 

7.  Magyarország a  NATO és  az  Európai  Unió  elkötelezett  tagja.  Teljes  jogú tagként  és
szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében[.
A 2022.  évi  áprilisi  választások], és  [a  szankciókról  szóló  konzultáció  eredményei
egyértelműek,  ezek  alapján  megerősítjük:  fegyverszállítások  és  további  szankciók

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. 



helyett]szorgalmazzuk, hogy mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.

8.  Felszólítjuk  a  magyar  közéleti  szereplőket,  különösképpen  a  kormányt,  hogy
tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és  a  közpénzen fizetett  sokmilliárdos  politikai
akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország
háborúba sodródását[ eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek
szállítása  emberek  ezreinek  életébe  kerülhet.  Csak  azonnali  tűzszünettel,
tárgyalásokkal  és  békével  lehet  életeket  menteni!],  vagy  az  Európai  Unióból  való
kilépését eredményezhetik.

Indokolás 

Álláspontunk szerint a szükséges módosítások szolgálják az igazságos béke megteremtését.
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