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Az Országgyűlés

Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottságának

Egészségügyi

	

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

	

bizottságának

Ifjúsági, szociális

	

Oktatási és tudományos
és családügyi bizottságának

	

bizottságának

kiegészítő ajánlása

a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
H/2920. számú országgyűlési határozati javaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a H/2920/23. sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága
(továbbiakban : Emberi jogi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi
bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási
bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági bizottság),
valamint Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási bizottság) megvitatta
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló, H/2920 . számon
beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/2920/24-33 .

számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Borsos József képviselő a H/2920/25 . számú kapcsolódó módosító javaslatát
visszavonta, ezért azt a kiegészítő ajánlás nem tartalmazza .

Az Emberi jogi bizottság a 2007. június 18-ai ülésén alakítja ki állásfoglalását
a Foglalkoztatás bizottság H/2920/33. számú módosító javaslatáról.



2

1.

1 . Az Emberi jogi bizottság a határozati javaslat bevezető részének a következő
módosítását javasolja :

"Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi
integrációjának elősegítésére, építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az
egyházak, a gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek és a civil szerveződések
együttműködésére - a [romák] cigányság érdekképviseletét ellátó szervezetekkel
egyetértésben - a következő határozatot hozza :"

Indokolás : Lásd a H/2920/31 . számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Borsos József képviselő - kapcsolódva Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai
Márta és Hirt Ferenc képviselő H/2920/11 . számú módosító indítványához (H/2920/23 . számú
ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat bevezető részének a következő módosítását
javasolja :

/a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről/

"Az Országgyűlés a magyarországi roma népesség sikeres társadalmi integrációjának
elősegítésére, építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a
gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek., [és] a civil szervez[ődések]etek
együttműködésére , és a célcsoport aktív bevonására, a programok tervezése, megvalósítása és
értékelése fázisokban - a romák érdekképviseletét ellátó szervezetekkel egyetértésben - a
következő határozatot hozza:"

Indokolás : Lásd a H/2920/24 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Az Emberi jogi bizottság a határozati javaslat 2 . pontjának a következő
módosítását javasolja :

"2 . [Az Országgyűlés felkéri a] A Kormány[t, hogy] tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműködésben - kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, továbbá [azok teljesítéséről]
azok végrehajtásához az éves költségvetésben a Program minden évében különítse el a
szükséges forrásokat . A teljesítésről kétévente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az
Országgyűlés részére."
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Indokolás : Lásd a H/2920/30. számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. A Foglalkoztatási bizottság a határozati javaslat 2 . pontjának a következő
módosítását javasolja :

"2 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműködésben - kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, továbbá azok teljesítéséről
kétévente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés részére . Az Országgyűlés
felkéri továbbá a Kormányt, hogy gondoskodjon a kormányzati intézkedésekhez szükséges
források tervezéséről."

Indokolás : Lásd a H/2920/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Teleki László, Farkas Flórián, Winkfein Csaba és Borsos József képviselő -
kapcsolódva Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona, Varga József, Semjén Zsolt, Szászfalvi
László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő H/2920/8 . számú módosító indítványához
(H/2920/23 . számú ajánlás 5 . pontja) - a határozati javaslat 2 . pontjának a következő
módosítását javasolja:

"2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműködésben - kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, továbbá azok végrehajtásához
az éves költségvetésben a Program minden évében különítse el a szükséges forrásokat . [azok
teljesítéséről] A teljesítésről kétévente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés
részére."

Indokolás : Lásd a H/2920/28. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja
- az Oktatási biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Borsos József képviselő - kapcsolódva Balog Zoltán, Farkas Flórián, Ékes Ilona,
Varga József, Semjén Zsolt, Szászfalvi László, Soltész Miklós és Borsos József képviselő
H/2920/7 . számú módosító indítványához (H/2920/23 . számú ajánlás 8 . pontja) - a határozati
javaslat 5. pontjának a következő módosítását javasolja:

"5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Stratégiai Tervben megfogalmazott
célok elérését a transzparencia és a partnerség elvét megtartva valósítsa meg, teljesülését
független szakértők által végzett kutatások segítségével is vizsgálja meg és a kutatások
eredményéről 2011-ben, illetőleg 2015-ben számoljon be az Országgyűlésnek ."

Indokolás: Lásd a H/2920/26. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Az Emberi jogi bizottság a határozati javaslat melléklete 1 . pontja
1.3.2. alpontja bevezető részének a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/1 . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv

/1 .3 A Stratégiai Terv/

/1 .3 .2 Célok/

"A Stratégiai Terv célja a roma lakosság társadalmi, gazdasági integrációja
feltételeinek megteremtése, életkörülményeik javítása, a romák közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítása, valamint a romák és nem romák életkörülményei között kialakult
szakadék csökkentése, [hosszútávon] hosszú távon megszüntetése. A Stratégiai Tervben
megfogalmazott feladatok célja a hatékonyabb gazdaságpolitika kialakítása, illetve ennek
hosszú távú fenntarthatósága (pl . versenyképesség növekedése, foglalkoztatottság javulása,
szociális transzferek, az eltartottak számának csökkenése) ."

Indokolás: Lásd a H/2920/32/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Teleki László, Farkas Flórián, Winkfein Csaba és Borsos József képviselő -
kapcsolódva Borsos József, Soltész Miklós, dr. Mátrai Márta és Hirt Ferenc képviselő
H/2920/17. számú módosító indítványához (H/2920/23 . számú ajánlás 12. pontja) -
a határozati javaslat melléklete 1 . pontja 1 .3.3. alpontjának a következő módosítását
javasolja :

/Melléklet a	/2007 . (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/l . A Roma Integráció Évtizede Program háttere, a Stratégiai Terv

/1 .3 A Stratégiai Terv/

/1 .3 .3 Célcsoport-meghatározás/

"A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű
térségek, települések) és szociális szempontok (pl . hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb
komplex intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük
nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját . A négy prioritási területen
elsősorban a szociális és területi szempontok alapján indokolt a feladatokat megfogalmazni .
Az antidiszkrimináció és a kultúra (roma kultúra, hagyományok megőrzése) területén van
lehetőség arra, hogy az egyes intézkedésekben a romák mint önálló célcsoport kerüljenek
meghatározásra."

Indokolás: Lásd a H/2920/29. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatia
- a Foglalkoztatási biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Az Emberi jogi bizottság a határozati javaslat melléklete 3. pont 7. alpontja
a)-b) alpontjának a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/3 . A foglalkoztatás területére vonatkozó feladatok/

/7 . A leghátrányosabb helyzetű térségekben működő kis- és középvállalkozások
fejlesztésének, továbbá az ezen térségekben élő tartósan munkanélküliek (köztük nagy
arányban romák) önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése .

Szükséges intézkedések/
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"a) A leghátrányosabb helyzetű térségekben a kis- és középvállalkozásokat fejlesztő
programok kiemelt finanszírozással történő működtetése . Különös figyelmet szükséges
fordítani a [mezőgazdásági] mezőgazdasági tevékenységet folytató őstermelőkre, egyéni
vállalkozókra, a kis- és középvállalkozások fejlesztésére .

b) Meg szükséges teremteni annak a lehetőségét, hogy a vállalkozásfejlesztés
összekapcsolódjon a tartósan álláskeresők önfoglalkoztatóvá válását elősegítő
támogatásokkal, [mikrohitelprogram konstrukciókkal] mikrohitelprogram-
konstrukciókkal .

c) A vállalkozásfejlesztési és az önfoglalkoztatást elősegítő programokról és ezek
feltételeiről szóló információkhoz való hozzáférés biztosítása a tartósan álláskeresők, a roma
civil szervezetek és a cigány kisebbségi önkormányzatok részére .

d) A közbeszerzési törvény hatálya alá eső szerződésekben garanciák kiépítése a
szerződés teljesítésének helyszínén élő hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók
foglalkoztatására."

Indokolás : Lásd a H/2920/32/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Borsos József képviselő - kapcsolódva Borsos József, Soltész Miklós, dr . Mátrai
Márta és Hirt Ferenc képviselő H/2920/14 . számú módosító indítványához (H/2920/23 . számú
ajánlás 17 . pontja) - a határozati javaslat melléklete 5. pontja bevezető részének
a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a	/2007. (	) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv/

/5 . Az egészségügy területére vonatkozó feladatok/

"Az Országgyűlés a[z] a egészségügy területé[v] re vonatkozó fő célként a romák
egészségi állapotának javulását (a születéskor várható élettartam növelését), az egészségügyi
ellátórendszerhez való hozzáférés javítását tűzi ki ."

Megjegyzés : A kapcsolódó módosító indítvány megegyezik a H/2920/14 . és a H/2920/15 . számú
(H/2920/23 . sz. ajánlás 17. pontja) módosító javaslatokkal, ezért az a Házszabály 142 . § 8. pontjához fűzött
AIB.1994.IX. számú állásfoglalás szerint nem tekinthető kapcsolódó módosító javaslatnak .

Indokolás: Lásd a H/2920/27. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- a Foglalkoztatási biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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1 .

2 .
3 .
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6 .
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1 1 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
1 7 .

Pont

11 .

Budapest, 2007 . június 14 .

Bizottság

nem támogat] a
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

támogatja

Bizottság

nem támogat] a

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Dr. Kökény Mihály s.k.
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Korózs Lajos s .k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke
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li.

A H/2920/23 . sz . ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Ifjúsági bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi utólagos állásfoglalásokat alakította ki :

Balog Zoltán s .k .
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért

A H/2920/23 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Egészségügyi bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi utólagos állásfoglalásokat alakította ki :

Előterjesztő

nem ért egyet

Simon Gábor s .k.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s .k .
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke
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