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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Schmuck Erzsébet országgy űlési képviselő „Itt tart a magyar diplomácia :

Minszkből kritizálja az EU-t Szijjártó Péter, de Oroszországot továbbra sem meri?” című,

K/16274. számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017. július ,, "
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Schmuck Erzsébet képviselő asszony részére

Magyar Országgy ű lés
Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 20I2. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő „Itt tart a magyar diplomácia: Minszkből kritizálja az EU-t Szijjártó

Péter, de Oroszországot továbbra sem meri?” című , K/16274 . számú írásbeli kérdésére –
Szijjártó Péter miniszter úr megbízásából – az alábbi tájékoztatást adom .

2017. június 22-én, a Közép-Európai Kezdeményezés külügyminiszteri értekezletén Szijjártó
Péter miniszter vett részt Minszkben, ahol mások mellett jelen volt még Ivica Dacié szerb ,
Miroslav Lajöák szlovák és Igor Crnadak bosznia-hercegovinai külügyminiszter is . Az
esemény lehetőséget biztosított kétoldalú találkozók folytatására, melyek elsősorban a magyar
külpolitikai és külgazdasági érdekek el őmozdítására fókuszáltak, és összhangban voltak a z
EU-Belarusz kapcsolatok fejlesztési irányaival .

Az Ukrajnára vonatkozó kérdései kapcsán tájékoztatom, hogy Magyarország következetese n
kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett . Hazánk szintén támogatta az
Ukrajnával kötött vízummentességi és szabadkereskedelmi megállapodást, és a továbbiakba n
is támogatjuk Ukrajna európai integrációs törekvéseit . Kiállunk a kelet-ukrajnai konfliktus
békés megoldása mellett. Hasonlóan az EU többi tagállamához, elengedhetetlennek tartjuk a
Minszki Megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások minden érintett által i
végrehajtását, a kelet-ukrajnai konfliktus békés megoldására jelenleg nem látunk má s
alternatívát .
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