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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 107 . §-ónak (1) bekezdése alapján a Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Tervről szóló H/2920 . számú országgyűlési határozati javaslat zárószavazásra
bocsátandó H/2920/36. számú egységes javaslatához az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

Az országgyűlési határozati javaslat 2-5 . pontja az alábbiak szerint módosul :

,,2 . [Az Országgyűlés felkéri a] A Kormány[t, hogy] tevékenységében érvényesítse a
Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Integrációs Tanáccsal
együttműkőd[ésbenlve - kétéves intézkedési terv[ekl keretében dolgozza ki a Stratégiai Terv
végrehajtásfalához [érdekében] szükséges kormányzati intézkedéseket_ [, továbbá] [aJAzok
teljesítéséről kétévente, augusztus 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés részére. [Az
Országgyűlés felkéri továbbá a] A Kormányt, hogy] évente gondoskodjon a kormányzati
intézkedésekhez szükséges kőltsép-vetési források tervezéséről .

3 . [Az Országgyűlés felkéri a] A Kormány[t, hogy] az első, a 2008-2009 . évekre szóló
kormányzati intézkedési tervet a feladatok, a felelősök és a szükséges költségvetési források
meghatározásával legkésőbb 2007 . [augusztus 31-éig] szeptember 30-áig dolgozza ki.

4. [Az Országgyűlés felkéri a] A Konnány[t, hogy] - építve az írott és elektronikus
információs technológiában rejlő lehetőségekre - gondoskodjon arról, hogy a Stratégiai
Tervről és annak előrehaladásáról a közélet és a civil szféra képviselői folyamatosan
tájékoztatást kapjanak .

5 . [Az Országgyűlés felkéri a] A Kormányt, hogy] a Stratégiai Tervben
megfogalmazott célok elérését a transzparencia és a partnerség elvét megtartva valósítsa meg,
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teljesülését fúggetlen szakértők által végzett kutatások segítségével is vizsgálja meg és a
kutatások eredményéről2011-ben, illetőleg 2015-ben számoljon be az Országgyűlésnek ."

INDOKOLÁS :

Jóllehet a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervben megfogalmazottak
konkrét forrásait a kétéves, periodikus kormányzati intézkedési tervek határozzák meg, a
módosító indítvány hangsúlyozni kívánja, hogy a Kormánynak a mindenkori költségvetés
tervezése során - a Roma Integráció Évtizede Program időszaka alatt - évente figyelembe kell
vennie a Stratégiai Tervben kijelölt célokat és az Országgyűlés által a Stratégiai Terv egyes
területein szükségesnek tartott intézkedések megvalósításának forrás-igényét .

Budapest, 2007. június 19 .
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