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Bizottsági önálló indítvány

H/	 szám
Az Országgyűlés

/2011 . (	 ) OGY határozata
Seelstember S-ércek, Calcuttai íTeréz r anya halála napjának az ENSZ' K.Ó'zgyűfése

által a Jótékonyság Vilrágnapjá«á text €ti4 nyilvánítása
kezderénrJTezéséfííl

A Magyar Köztársaság Országgy űlése — egyetértve az állampolgár i
kezdeményezésekkel – kifejezvén a világszerte Calcuttai Teréz anyának ismert Béke-Nobel-
díjas szerzetesnő munkássága iránti tiszteletét és elkötelezettségét, a következ ő határozatot
hozza :

I . Az Országgy űlés felkéri a Kormányt, kezdeményezze, hogy az ENSZ Közgy űlése
nyilvánítsa szeptember 5-ét, Calcuttai Teréz anya halálának napját a Jótékonysá g
Világnapjává .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a kezdeményezés alapos elQk..észítésére és
a Közgyű lés napirendjére tűzéséhez sLűksé f&adatok jel égzesére je Jijön kr egy
szakmailag illetékes miniszxériurnat.

3. E határozat közzétételének napján lép hatályba.

Indokolás :

Az Országgyűlés egyetért és támogatja azon állampolgári kezdeményezéseket ,
amelyek azt indítványozták, hogy az ENSZ Közgyűlése nyilvánítsa szeptember 5-ét a
Jótékonyság Világnapjává.

A megjelelt nap, szeptember 5-e a a ilágszei ta Cakairttai Terét srsyának ismert Béke-
Nobel-díjas szerzetesnő halálának napja, aki a. kultrárák közti párbeszédben, a cs .leisvö
szeretet, az önzetlen jótékonyság példájával olyan örökséget Iaagyotr _r. , .amelyek ápolása
előre viszi a valódi béke ügyét .

Az Országgyűlés megítélése szerint a Jótékonyság Világnapjának meghirdetése és
annak állandó jelleggel szeptember 5-éhez, Calcuttai Teréz anya halálának évfordulójáho z
kötése megfelel az ENSZ alapvető célkitüzéseihez, illeszkedik a magyar demokrácia hazai é s
külpolitikai értékrendjéhez és céljaihoz, és diplomáciailag is végrehajtható és indokolt .
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A kezdeményezés elindításához kiváló alkalom adódott Ban Ki-moon ENSZ főtitkár
2011 . április I 8-ai magyarországi látogatása, ahol a tárgyaló partnerek személyesen i s
bejelentették a kezdeményezést, és a Főtitkár személyes támogatását kérhették . A
kezdeményezés szakszerű előkészítéséhez és az azzal kapcsolatos feladatok kormán y
kompetenciába tartozó szakmai munkát igényelnek .

Az Országgyűlés ezért kéri fel a Kormányt, hogy jelöljön ki egy illetéke s
szakminisztériumot annak érdekében, hogy a kezdeményezés megfei'e?ő dcskumenfácidval és
teljes körű indokolással ellátva kerűljön benyújtásra. Az el€ízetes konzultációk szerint a
kezdeményezés benyújtását a Külügymmisztérxzrrz. xNernz&,»zi Szervezetek és Bi h9ri Joguk
Főosztálya is támogatja .

Budapest, 2011 . április 18.

Dr. Lukács Tamás
elnök
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Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, c°ivrt- és-

vallásügyi bizottsága
Országgyűlési határozat
kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés Elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága – a
Házszabály 85. § (2) bekezdése c} pontja és a 87 . § (2) bekezdése alapján –
Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgy ű lése által a
Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről szóló –
országgyűlési határozati javaslatot nyújt be .

Indokolás :

Az Országgyűlés egyetért és támogatja azon állampolgári kezdeményezéseket ,
amelyek azt indítványozták, hogy az ENSZ Közgyű lése nyilvánítsa szeptember S-ét a
Jótékonyság Világnapjává .

A megyefölt nap, szeptember 5-e a világszerte Calcuttai Teréz anyának ismer t
Béke-Nobel-díjas szerzetesn ő halálának napja, aki a kultúrák közti párbeszédben, a
cselekvő szeretet, az önzetlen jótékonyság példájával olyan örökséget hagyott ránk ,
amelynek ápolása előre viszi a valódi béke ügyét .

Budapest, 2011 . április 18 .

Gr
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Dr. Lukács Tamás

elnök
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