
H/17458/á .

Az Országgyűlés

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

ajánlása

a ,,Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával
való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéről szóló

jelentés elfogadásáról szóló H/17458. sz. határozati javaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban :
Emberi jogi bizottság), megvitatta a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő
Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság eddigi tevékenységéró7
szóló jelentés elfogadásáról szóló, H/17458. számon beterjesztett határozati javaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott H11745812. számú módosító javaslatot .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön
utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .



2

1. Béki Gabriella képviselő a határozati javaslatot új bekezdéssel kiegészíteni

javasolja :

„Az eseti bizottság működése során megvizsgálja, hogy a tiltott kábítószer-kereskedelem
területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról szóló, az Európai Unió Tanácsa 2004/757AB . számú
kerethatározatában (2004. október 25.) foglaltak végrehajtására irányuló előkészítő munka -
avégrehajtásra előírt szoros, 2006 . május 12-i határidőre és a 4. cikk (2) bekezdésének b)
pontja szerinti kábítószerek egészségkárosító hatása szerinti differenciálás kidolgozásának
időigényességére tekintettel -megfelelő ütemben halad-e ."

Indokolás : Lásd a H/17458/2. sz. módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2005 . szeptember 26 .

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke
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