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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszterne k

„Itt tart a magyar diplomácia: Minszkbő l kritizálja az EU-t Szijjártó Péter, de
Oroszországot továbbra sem meri?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A fehérorosz állami televízió, Belarusz1 csatornája exkluzív interjút közölt Önnel, a Közép -
európai Kezdeményezés (KEK) részes tagállamainak egyetlen külügyminisztereként, 2017 .
június 25-én.

Minszkben továbbá Ön külön tárgyalt Andrej Kabjakov fehérorosz miniszterelnökkel é s
Uladzimir Makej külügyminiszterrel .

Mivel az interjú a magyar kormány hivatalos csatornáin nem jelent meg, a sajtóbeszámolók
alapján értesült az itthoni közvélemény az Ön látogatásáról és interjújáról .

Tekintettel arra, hogy az "Európa utolsó diktatúrájával" szembeni Európai Uniós szankcióka t
az Európai Tanács 2017. február 27-i ülésén 2017 . február 28-ig meghosszabbította, tovább á
az EU Tanácsa felhívta a figyelmet az Alexander Lukasenka által vezetett ország jogállami é s
emberi jogi súlyos problémáira, kérem, a helyzetet tisztázandó az alábbi kérdésekr e
válaszoljon :

1. Tárgyaltak-e a Belarusz Köztársaság elleni szankciók feloldásáról az orszá g
miniszterelnökével és külügyminiszterével? Amennyiben igen, tájékoztatta-e errő l a
Külügyek Tanácsát előzetesen, és a megbeszéléseket követően?

2. Az EU Tanácsának 2017 . február 27-i ülésének kiadott iránymutatása szerint felhívta-e a
belarusz kormány figyelmét a jogállami értékek és alapvet ő emberi jogok tiszteletben
tartására?



3. Készen áll-e a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy a minszki megállapodáso k
alapján, az Európai Unió tagjaként, és a magyar nemzeti érdekekkel összhangban kiálljon
Ukrajna területi integritása mellett, és erre Oroszország figyelmét is felhívja?

4. A minszki megállapodás és a belarusz összekötő szerep hangsúlyozásán túl, van-e a magyar
kormánynak konkrét megoldási javaslata Ukrajna területi integritásának visszaállítására?

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2017. június 28 .

Tisztelettel,

Schmuck Erzsébet
országgyűlési képviselő (LMP)
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