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A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „A Kormány szerint Románia teljesít i

a román-magyar alapszerződésben foglalt kötelezettségeit? "című , K/8365 . számú írásbel i
kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

A két ország kapcsolati rendszerének kereteit alapvet ően a Magyar Köztársaság és Románia
között Temesvárott, 1996 . szeptember 16-án aláírt, a megértésr ő l, az együttműködésről és a
jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIV. törvény határozz a
meg. A mindenkori magyar külpolitika az aktuális nemzetközi politikai és gazdaság i
kapcsolatok figyelembe vételével határozhatja meg bilaterális célkit űzéseit, melyek között
kiemelt helyen szerepel a nemzetpolitikai érdekek reális, józan hangú képviselete . Az elmúl t
öt esztendőben számtalan, nemzetpolitikai stratégiánk megvalósítása szempontjából kiemelte n
fontos intézkedést sikerült hoznunk az Országgy űlésben, illetve végrehajtanunk a Kormány
szintjén, beleértve ebbe a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is .

A magyar-román alapszerződés az egyetlen olyan kétoldalú államközi dokumentumunk ,
amely alapján a lefektetett kisebbségvédelmi céljainknak hangot tudunk adni, illetve
reményeink szerint a lehető legnagyobb mértékben realizálni is tudunk a román belpolitikai
élet hektikus mozgásai közepette. Mivel az alapszerződés nyomán megalakult vegyes
bizottságok fórumain folyamatos eszmecsere folyik a két fél között, bízunk benne, hogy az új
román kormánnyal sikerül a kétoldalú kapcsolatokat a normalizálódás útjára terelni és ezálta l
az alapszerződésben rögzített célok teljesítésében el őrelépni .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,
megküldöm Szávay István országgyű lési képviselő „A Kormány szerint Románia teljesíti a

román-magyar alapszerződésben foglalt kötelezettségeit?” cím ű, K/8365 . számú írásbel i
kérdésére adott válaszomat .
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