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Bizottsági önálló indítvány!

Az Országgyűlés
	 /2008. ( ) OGY

határozata

Az állampolgári jogok országgyű lési biztosának 2007. évi tevékenységérő l
szóló beszámoló elfogadásáról

Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló

beszámolót elfogadja .

Indokolás :

Az állampolgári jogok országgy űlési biztosa tevékenységének tapasztalatairól - ennek
keretében az alkotmányos jogok hatósági eljárásokkal kapcsolatos jogvédelme helyzetér ő l ,

valamint az általa tett kezdeményezések, ajánlások fogadtatásáról és eredményér ől - az

állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27. § (1) bekezdése
alapján évente beszámol az Országgy űlésnek .

A bizottság megállapította, hogy a J/5016. számon el ő terjesztett beszámoló megfele l
az Alkotmány 32/B . § . (6) bekezdésében, valamint az említett törvényben meghatározott

kötelezettségeknek . A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a beszámoló ez évben i s
elkészült a törvényben meghatározott határid őre .

A benyújtott beszámoló és a szóban tett kiegészítések tanúsága szerint az állampolgári

jogok országgyűlési biztosa ez alkalommal is kiemelked ően magas színvonalon tett elege t
feladatának és a bizottság megítélése szerint minden bizottsághoz külön is képes szólni a

speciális szakterületekre vonatkozóan . Az idén is nagy érdekl ődés fogadja az országgy űlési

biztos beszámolóját, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan ez évben 9 bizottság tárgyalja meg .
A törvényhozás szempontjából különösen jelent ős, hogy az állampolgári jogok országgyűlés i

biztosának az Obtv. 20. § (1) és 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti ajánlásai i s
megvitatásra kerüljenek az érintett bizottságokban .
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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
április 29-ei ülésén a beszámolót egyhangúlag elfogadta és akként határozott, hogy a

Házszabály 114. § (2) bekezdése alapján a bizottságnak az általános vitára szóló ajánlására

tekintettel, az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja (19 i) .

A bizottság előadója az általános vitában : Fogarasiné Deák Valéria (MSZP )

Budapest, 2008 . április 29 .



Magyar Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s

vallásügyi bizottság
Országgyű lési határozat kezdeményezés e

(Benyújtó levél)

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága — a
Házszabály 85. § (2) bekezdése c) pontja és a 87. § (2) bekezdése alapján A z
állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2007 . évi tevékenységéről szóló
beszámolójához országgyűlési határozati javaslatot nyújt be .

Indokolás :

A bizottság feltétlenül fontosnak tartja, hogy az állampolgári jogo k
országgyűlési biztosának 2007 . évi tevékenységéről szóló beszámolója 2008 .
májusában a Plenáris ülésen megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön .

A J/5016. számú beszámoló maximálisan eleget tesz az Alkotmány 32/B. § (6)
bekezdésében és az országgyűlési biztosokról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27. § (1)
bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, és az Obtv.-ben meghatározott
határidőben, a tárgyévet követő I. negyedév végén benyújtásra került .

Budapest, 2008 . április 29 .

Balo Zoltán
elnök
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