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Az Országgyű lés
	 /2009. ( ) OGY

határozat a

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgy ű lési biztosának 2008 . évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Az Országgyűlés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja .

Indokolás :

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa tevékenységének
tapasztalatairól az állampolgári jogok országgy ű lési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény
27 . § (1) bekezdése alapján évente beszámol az Országgy űlésnek.

A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a beszámoló megfelel az Alkotmány
32/B. §. (6) bekezdésében, valamint az említett törvényben meghatározott kötelezettségeknek .
A beszámoló ez évben is elkészült a törvényben meghatározott határidőre. A beszámoló a
korábbi évekhez hasonló színvonalúan, terjedelemben és szerkezetben számol be a kisebbségi
biztos tárgyévi tevékenységérő l .

A benyújtott írásbeli és a szóbeli kiegészítés, valamint a bizottsági vitában felmerül t
kérdésekre adott válaszok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kisebbségi biztos
eleget tett feladatának, és a bizottság megítélése szerint minden bizottsághoz külön is képe s
szólni a speciális szakterületeikre vonatkozóan, hiszen ez évben is 7 bizottság hallgatja meg .
A törvényhozás szempontjából különösen jelent ős, hogy az országgyűlési biztos ajánlásai is
megvitatásra kerüljenek az érintett bizottságokban, illetve, hogy az Országgy űlés, illetve a
minisztériumok fokozottan vegyék figyelembe törvényel őkészítő tevékenységük során a
kisebbségi ombudsmannak a jogalkotásra vonatkozó észrevételeit .

A korábbi évekhez hasonlóan — az egységesítés érdekében — a bizottság nem a z
ombudsmani beszámolók címéhez igazodva nyújtja be a beszámolók elfogadásáról szól ó
országgyűlési határozatokat, hanem egységes címmel .
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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
szeptember 15-ei ülésén, az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek részvételéve l
kibővített ülésén a J/8957 . számon előterjesztett beszámolót elfogadta és akként határozott,
hogy a Házszabály 114. § (2) bekezdése alapján a bizottságnak az általános vitára szól ó
ajánlásában foglaltakra tekintettel, valamint a bizottsági meghallgatások alapján a z
Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja (16 i, 0 n, 2 t) .

A bizottság előadója az általános vitában : Teleki László (MSZP )
A kisebbségi vélemény előadója: Farkas Flórián (Fidesz)

Budapest, 2009 . szeptember 15 .

Balog Zoltár
elnök
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Országgyűlési határozat kezdeményezése
(Benyújtó levél )

Dr. Katona Béla Úrnak,
az Országgyűlés Elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága — a
Házszabály 85 . § (2) bekezdése c) pontja és a 87 . § (2) bekezdése alapján A nemzeti é s
etnikai kisebbségi jogok országgy űlési biztosának 2008 . évi tevékenységéről szóló
beszámolóhoz országgyűlési határozati javaslatot nyújt be .

Indokolás :

A J/8957. számú beszámoló maximálisan eleget tesz az Alkotmány 32/B. § (6)
bekezdésében és az országgyű lési biztosokról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27 . §-a (1)
bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, és az Obtv .-ben meghatározott
határidőben, a tárgyévet követő I . negyedév végén benyújtásra került .

A beszámolót valamennyi kijelölt bizottság megtárgyalta az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kivételével . Az Emberi jogi ,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, mint els ő helyen kijelölt bizottság a 2009 .
szeptember 15-ei ülésén elhangzottakra alapozva, a beszámolót megtárgyaló többi
bizottság véleményének is figyelembevételével alakította ki álláspontját a
beszámolóról .

Budapest, 2009 . szeptember 15 .

alog e ltán
elnök
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