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Az Országgyű lés
Környezetvédelmi bizottsága

Bizottsági módosító iavasla t
Dr. Katona Béla úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a „Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és
az abból adódódó feladatokról” szóló H/11211. számú országgyűlési határozati javaslatho z
az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

	 ( 2009. december . . . .) OGY határozata

Magyarország fenntarthatósági helyzetérő l és az abból adódó feladatokról.

[Az Országgyűlés megismerte a Nemzeti Fenntartható Fejl ődési Tanács által készített ,
Magyarország fenntarthatósági helyzetével és jöv őjével foglalkozó, az Országgy űlés elé
beterjesztett, e határozat mellékletét képez ő tájékoztató jelentést és ennek alapján a
következőkrő l határoz : ]

1. Az Országgyűlés „A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács összefoglaló jelentésea
magyar társadalomnak, Jövőkereső” című jelentést megismerte.

2. Az Országgyűlés felkéri a Nemzeti Fenntartható Fejl ődési Tanácsot, hogy :

[l.)] a) [Az Országgyűlés] Magyarország hosszú távú stratégiájának megalapozás a
érdekében [fontosnak tartja, hogy Magyarország] a fenntarthatóság[i] helyzetével
és jövőjével foglalkozó jelentés alapján társadalmi párbeszédet [folyjon.] folytasson .
[Felkéri a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot, hogy segítse el ő és
koordinálja ezt a folyamatot .] A párbeszéd tapasztalatairól 2010 . december 15-ig az
Országgyűlés illetékes állandó szakbizottságai részére [a Tanács] készítsen összegző
jelentést .



[2 .)] b)A lefolytatott társadalmi párbeszéd tapasztalatait [is figyelembe véve]
felhasználva [felkéri a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot, hogy] dolgozza ki
a fenntartható fejlődés nemzeti stratégi[ai]áját [irányait] és [legkésőbb 2010.
december 15] 2011 . július1-ig terjessze az Országgyűlés elé .

3 . Jelen határozat közzététele napján lép hatályba .

Indokolás

A bizottsági módosító javaslat az előterjesztett országgyűlési határozati javaslat tartalmát
teljes mértékben megtartva a tennivalók konkrétabb megfogalmazását, továbbá szerkezet i
átalakítást, kiegészítést javasolja . Mindez elősegíti a határozat hatékony érvényesítését és
lehetővé teszi a végrehajtás konkrét ellenőrzését, számon kérését .

Budapest, 2009 . november 26.

Dr. Nagy Andor
elnök
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