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Dr. Szili Katalin asszony részére
Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály $7 . § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés „Nemzeti stratégia a
kábítöszer-problémáá visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Uniti
készalő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottsága az alábbi
országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elá :

Az Országgyúlés
	/2005 . (. . .) OGY batározata

a „Nemzeti stratégia a kábitőszer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Uníá készfló Drogstratégiájával való

összehangolását cl6k6sznt6 eseti bizottság 16trehozásárül szóló 19/2005 . (IV. 14.) OG'Y
hatsirozat mádasüásár6l

1 . A „Nemzeti stratégia a kábztöszer-probléma visszaszoritas£tra" dMiA
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való
összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról sz616 19/2005 . (IV . 14.)
OGY határozat (a továbbiakban : határozat) 3 . pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép :

„3 . A Bizottság tevékenységét a 2002-2006, évi országgyűlési ciklus végéig folytatja .
Munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal 2405 . június 21-ig, majd ezt
követően féléves rendszerességgel az Országgytilós elé terjeszt ."

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

A „Nemzeti stratégia a kábítószer-problc ma visszaszorítására"
című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való ősszehangol~ sót előkészítő eseti
bizottság
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Indokolás

Az eseti bizottság létrehozásáról szóló 19/2005 . (IV, 14,) OGY határozatban az
Országgyűlés meglehetősen komplex feladatsört állított az eseti bizottság elé. A határozat (2)
pontig nyolc különálló, egymással kisebb mértékben Ssszefügg~ feladatot szab meg . Ezen
feladatok többsége egyként is mélyreható kutatö és rendszerező munkát igényel, hiszen már
létező dokumentumok, cselekvési programok hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatát
tűzik maguk elé, amelyhez a szükséges infovmáciökat, jelentéseket, összefoglalókat nem lehet
napok alatt eredményesen elkészíteni. Kűlanösen igaz ez azért is, mert a feladatsörben
szereplíá dokumentumok beszerzése és áttekintése nem csak és kizárólag a magyarországi
közigazgatás intézményeinek kc5zrernűködését, -de az Európai Unió egyes szervezeteit is
érinti .

Az eseti bizottság feladatrendszerében ezen áttekintő, elemző munkán túl külön
feladatcsoportként megjelenik „Nemzeti Stratégia a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítására"
cimü hazai dokumentum, valamint az Európai Unió által elfogadott Drogstratégia és ahhoz
rendelt Akeiőterv közti Ssszehangolhatöság vizsgálata, illetve ezen munkához ajánlások
megfogalm-,~7 +sa. Ez már önmagában is igen kiterjedt kt5telességet jelent a bizottság számára,
hiszen ahhoz, hogy Magyarország releváns és érdemi javaslatokkal vehessen részt a hazai
stratégia Európai Uniós dokumentumokkal való összehangolásában, elengedhetetlen, hogy
tiszta és világos képpel rendelkezzünk a hazai áIlapotokröl, a Magyarországon végrehajtott
akciökn51, kutatásokról, prevenciós és rehabilitációs tevékenységről. Ugyanakkor a
dokumentumok egyeztetését minél előbb érdemes megkezdeni, hiszen az új hazai stratégia
végleges verziöjának 2007. végéig el kell készülnie mind az EU Drogstratégiáját, mind az
ahhoz rendelt Akciótervet illetően.

Fentebbi okokból az eseti bizottság teljes tagsága. - értve ez alatt az országgyűlési
képviselíSkön túl a bizottság munkájában részt vállaló szakérteiket - egyetért abban, hogy az
eredeti, 19/2005 . (IV, 14.) OGY határozat által biztosított mintegy másfél hónapos időtartam
a legkevésbé sem elegendő a kitr5zccitt célok kielégítő megvalósításához .

Budapest, 2005 . május 26.

titka Péter
elvi k
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