Rövid indoklás
az Európai Konföderációról szóló szerzıdéstervezethez
A szerzıdéstervezet a logika és a jog egységére épül.
1.

Logikai indoklás
Az arisztotelészi hármas kérdésre adott válasz:
a./ Miért?
Azért, hogy Európa államai szabadságjogaik megtartása mellett éljenek szerves
egységben.
b./ Mit?
A szabadság feltételeinek tiszteletben tartása mellett az emberek lelki-, szellemi- és
anyagi igényeit és lehetıségeit össze kell hangolni,
c./ Hogyan?
- A
tagállamok
önkormányzatiságának
(szubszidiaritásának)
európai
érvényesítésével
- A néphatalom (demokrácia) országon belüli érvényesítésével
- A nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat folyamatos életben tartása mellett
biztosított államok közötti sorsközösség-vállalással (szolidaritással)

2.

Jogi indoklás
Az Európai Unió elfogadhatatlanságát a Lisszaboni Szerzıdésben megfogalmazott
föderatívitás, vagyis tagállamok függetlenségének „kizárólagos hatáskörrel” történı
elvétele, ezzel a tagállamok idegen érdek szolgálatába állítása okozza.
Ugyancsak a föderalitás kényszeríti a tagállamokat a szubszidiaritás
(önkormányzatiság) feladására, és ennek következményeként a népuralom (demokrácia)
és a sorsközösség-vállalás (szolidaritás) érvényesülésének hiányára.
A négy liberális alapelvvel a föderalizmus gazdasági kiszolgáltatottságot és a
tagállamok tılük idegen értékrend kiszolgáltatottá válását jelenti.
A föderalizmus az erkölcsi alapú gazdasági világválsággal megbukott mintája
(paradigmája) helyett annak elfogadhatatlanságát feloldó, konföderalizmusban
megfogalmazódó mintát kell alapul venni az európai válság megoldásához, vagyis
paradigmaváltásra van szükség.
A szocialista-kommunista és a liberális-kapitalista föderalizmusról a természetes
értékeket képviselı konföderalizmusra áttérés a rendszertelenségrıl a rendszerszemlélet
alkalmazására történı áttérést jelenti.
A paradigmaváltás azt is jelenti, hogy a társadalmi együttélés szabályainak
természetessé válását a jogrendszernek is követnie kell.
A szocialista-kommunista gazdaság alapja a magánérdek érvényesülésének teljes
kizárása az osztályérdek érvényesítésével szemben. A szocialista tervgazdaság ennek a
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torz szemléletnek az eszköze, vagyis rendszer látszatát keltette a
rendszertelenségben.
A liberális-kapitalista gazdaság alapja a kínálat által manipulált kereslet törvényszerő
egyensúlytalansága. Vagyis nem akarja rendszer látszatát sem kelteni, vállalja az
izolált elemek véletlenszerő együttlétét, vagyis a káoszt.
A Lisszaboni Szerzıdésben lévı korlátozások elutasítása, és a föderáció konföderációra
váltása az európai gazdaság rendszerként mőködését, Európa minden területen
történı szerves egységként élését jelenti, az igények és lehetıségek összehangolásán
keresztül.
Ennek megfelelıek a jogrendszerbeli változások is.
Az alapminta (a magyar hagyományok szerinti Szent Korona értékrend, amit Magyar
Modellnek is nevezhetünk) által meghatározott gondolkodási mód váltás
(paradigmaváltás) néhány következménye:
a./ Az Európai Konföderáció jogszabályai a tagországok célzott együttmőködésének
összehangolását jelentik.
b./ A jogszabályok alkotása zárt logikai rendszerben történik, a döntési helyzet
kialakulásától a határozathozatalig.
A közérdekő adatok megismerése és az alapján történı döntési helyzet felismerése
minden ember alapjoga, ezért ezt érvényesíteni kell a nemzetközi kapcsolatok
létesítése, módosítása és megszüntetése esetén is.
c./ Mivel a nemzetközi szerzıdések a tagállamok jogrendszerének részei, azok
tagállamokon belüli hatályba léptetése, vagy megerısítése, illetve módosítása és
hatályon kívül helyezése a tagállamok jogszabály-alkotási folyamatának megfelelı.
d./ A nemzeti nyelv használata kizárólagos minden jogszabály esetén. Amennyiben a
jogalkotás folyamatában részt vevık úgy döntenek, a nemzeti nyelvő kifejezés
mellett zárójelben az idegen kifejezést is alkalmazni lehet.
2.1

Az Európai Konföderációról szóló szerzıdés a természetes értékrend érvényesülésének
logikai rendszert alkotó alapja, minden tagállam és az egyetemes emberiség
szabadságát, annak feltételeit és védelmének eszközeit jelöli ki.

2.2

Az Európai Konföderációról szóló szerzıdés azokat az irányelveket tartalmazza,
amelyek a szerves egységként történı együttélés alapjaként minden tagország számára
a./ a szabadság lelki-, szellemi- és anyagi feltételeit biztosítják és
b./ meghatározzák azokat az eszközöket, amelyek a szabadság és feltételei
megvédéséhez szükségesek.

2.3

Az Európai Konföderációról szóló törvény a döntési folyamat egységére épül. Ennek
megfelelıen intézményei:
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a./
b./
c./

2.4

Az Európai Konföderáció az alábbi célterületeken ajánlja fel a tagállamoknak az igénylehetıség európai összehangolását:
a./
b./
c./
d./
e./
f./
g./
h./
i./
j./
k./
l./
m./

2.5

az Európai Konföderáció Tanácsa, amely döntéshozó szervezet,
a Társadalmi Csoportok Bizottságai a döntéselıkészítı szervezetek, míg
az Európai Konföderáció Ellenırzı Bizottsága a végrehajtást ellenırzı és a
végrehajtás hatásának visszacsatolását végzı szervezet.

egészségügy,
oktatás-nevelés,
kultúra,
vallás,
védelem,
mezıgazdaság,
ipar,
energetika,
szolgáltatás,
idegenforgalom,
kereskedelem,
személyforgalom,
áruszállítás.

Az Európai Konföderáció tagállamai önálló pénzgazdálkodást folytatnak. A nemzeti
pénznem fedezete a lelki-, szellemi-, és anyagi nemzeti vagyon növekedése. Ennél
fogva az igényeknek megfelelıen rendelkezésére áll a lehetıségek bıvítése.
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