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1. A rendszerváltozás óta a magyar Országgyűlés, mint a parlamentáris demokrácia
legfontosabb intézménye, a választásokon megnyilvánult demokratikus népakaratnak
megfelelően jön létre. A Sargentini-jelentés a demokratikusan megválasztott magyar
parlament saját hatáskörében meghozott döntéseit, Alaptörvényét, jogszabályait és
személyi döntéseit támadta meg. Ezzel túllépte hatáskörét és megsértette
Magyarország szuverenitását.
2. Az elmúlt években az Európai Uniót sújtó illegális bevándorlás a kontinens
legfontosabb problémájává vált.
Mi, magyarok a történelem során számos alkalommal magunk óvtuk meg Európát.
Ezt tettük az elmúlt években is: magyar katonák és magyar határőrök fáradságos
munkájával védtük Magyarország és Európa határait.
Mi, magyarok továbbra is eltökéltek vagyunk a keresztény kultúra közös
megőrzésében. Európa határait és az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. A
migrációt kibocsátó országoknak segítséget kell nyújtani, és nem a bajt kell Európába
hozni.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorlást támogató
képviselői azért ítélik el Magyarországot, mert megvédte a határait.
Visszautasítjuk a Sargentini-jelentésnek nevezett hazug bevándorláspárti vádirat
rágalmait.
Visszautasítjuk a jelentést, amely azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott
be bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, és büntethetővé
tette az illegális bevándorlás szervezését. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az
Európai Parlament bevándorláspárti többsége még egy olyan migráns mellett is kiállt,
aki kövekkel támadt a magyar rendőrökre.
Felháborítónak tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti képviselői a
Szerződés szabályaival ellentétesen, a tartózkodó képviselők szavazatát figyelmen
kívül hagyva, csalással fogadták el a Magyarországot és a magyar embereket
rágalmazó jelentést!
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha egyes üzleti
csoportok és egy spekuláns üzletember érdekei akadálytalanul érvényesülnek az
Európai Unióban, és felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az illegális migrációt támogató szervezetek a
magyar embereket megbélyegezzék, amiért nem kívánják veszélybe sodorni a saját
életüket és az európai családok biztonságát.
Hisszük, hogy az Európai Unió minden tagállamát megilleti a szabad politikai
gondolkodás joga, amiért semmilyen hátrány nem érheti őket.
Elvárjuk az Európai Unió vezetőitől, hogy saját politikai meggyőződésüket ne
akarják rákényszeríteni a tagállamokra, és ne használják fel az uniós
intézményrendszert jogellenesen saját akaratuk kierőszakolására.
Mi, magyarok büszkék vagyunk szabadságunkra, az ország szuverenitása senkire át
nem ruházható, annak letéteményese a szabadon választott Országgyűlés.
A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük a magyar
emberek biztonságát és Magyarország szuverenitását.
Kijelentjük, hogy a magyar Országgyűlés és a magyar kormány kötelessége, hogy
érvényt szerezzen a magyar emberek szabad választáson kimondott akaratának: csak
a magyarok dönthetnek arról, kivel szeretnének együtt élni és kivel nem.
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A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 16-i ülésnapján fogadta el.
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Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy ne engedjen a zsarolásnak: utasítsa
vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással
elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben!
Kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait! Fenntartjuk a kerítést és nem
engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határőrizet jogát.
3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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