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Mellékelten - a Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján - benyújtom az

A ,,Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való

összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról

szóló országgyűlési határozati javaslatot .

1 . Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-ának (1) bekezdése és 35 . §-a alapján az Európai
Unió készülő Drogstratégiájához való hatékony és érdembeli hozzájárulása érdekében
eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve : Az „A „Nemzeti stratégia a kábítószer-
probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság (a továbbiakban :
Bizottság) ."

2. A Bizottság feladata :
- A „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására" című dokumentumban
megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt négy évben meghozott
kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi közvetlen és esetleges közvetett
eredményeinek számba vétele és értékelése .
- A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott rövidtávú célok alapján meghozott
intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése .
- A Nemzeti Stratégia nemzetközi együttműködést célzó, s azt elősegítő pontjainak
értékelése .
- Az Európai Unió készülő Drogstratégiájának áttekintése, ahhoz ajánlások
megfogalmazása .
- A hazai Nemzeti Stratégia és az EU készülő Drogstratégiája összehangolhatóságának
vizsgálata, s az összehangolás folyamatához ajánlások megfogalmazása .
- Együttműködés Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal az Európai Unió
Drogstratégiájához való szakmai hozzájárulás érdekében .

3. A Bizottság munkájáról országgyűlési határozati javaslat formájában jelentést készít,
melyet első alkalommal legkésőbb 2004. december 13-ig az Országgyűlés elé terjeszt .
Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt a
Bizottság tevékenységének további meghosszabbításáról vagy megbízatásának
megszüntetéséről .
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4 . A Bizottság tagjai :
A Bizottság 10 tagból áll, 6 országgyűlési képviselő és 4 szakértő megoszlásban .
Az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 2 tagot az MSZP, 2 tagot a FIDESZ-
MPSZ, 1 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF képviselőcsoportja delegálhat . A bizottság
elnökét, alelnökét és tagjait az Országgyűlés választja az alábbiak szerint :
Elnök :	 (MSZP)
Alelnök :	(FIDESZ-MPSZ)
Tagjai :	 (MSZP)
	 (FIDESZ-MPSZ)
	 (SZDSZ)
	 (MDF)

A további 4 nem országgyűlési képviselő szakértői helyre minden képviselőcsoport egy -
egy főt javasolhat .

5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek .

6. A Bizottság munkájában - szavazati jog nélkül - részt vállalhatnak a Kormány képviselői .

7. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni .

8. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg .

Indoklás

Az Országgyűlés hosszas politikai és társadalmi párbeszéd után 2000-ben elfogadta a
.Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumot . E
dokumentumban, mely a későbbiekben kivívta szakma széleskörű és osztatlan elismerését,
az Országgyűlés lefektette a kábítószerek elleni harc négy legfőbb stratégiai alappillérét, a
társadalmi összefogásra, közösségi együttműködésre való törekvés preferálását, a
megelőzés fontosságát, a rehabilitáció kereteinek teljes körű kialakítását, illetve a kínálat-
csökkentés megkerülhetetlenségét . Ezen alappillérek megvalósítására a Stratégia rövid,
közép és hosszú távú célokat jelöl meg az elfogadástól számított fél, két és kilenc éves
időhatárokkal . Most, a teljes időszak közepén már elegendő adattal és tapasztalattal
rendelkezünk a Stratégia működését és hatékonyságát illetően, ezért elérkezett az idő a
benne foglalt rövid és középtávú célok áttekintésére és értékelésére, illetve a megvalósult
eredmények hatásainak elemző értékelésére . Különösen fontos ez most azért is, mert az
Európai Unió testületeiben jelenleg is zajlik az Európai Unió Drogstratégiájának előkészítése,
amelyhez tagállamként nem hogy jogunk, de kötelességünk hozzájárulni . Mindezeknek
köszönhetően most egyszerre nyílik lehetőségünk a hazánkban zajló kábítószerekkel
kapcsolatos intézkedések hatásainak és eredményeinek áttekintésére, valamint az Európai
Unió készülő Drogstratégiájához való érdembeli hozzájárulásra. E folyamat
eredményeképpen hazánk drogstratégiája már a kialakítás idején harmonizálhat az Európai
Unióban kialakuló célok és módszerek összességével .
Fent leírt folyamatok érdemi koordinációja indokolja az eseti bizottság létrehozását .

Budapest, 2004 . szeptember 15 .
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