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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással

megküldöm Mesterházy Attila képvisel ő úr és Dr. Tóth Bertalan képviselő úr „Azon

túl, hogy minden ukrán kezdeményezést vagy minden, Ukrajna érdekében álló ügyet blokkolun k

a nemzetközi szervezetekben, milyen lépéseket kíván még tenni a kormány? Mikor került sor a

legutóbbi magas szint ű kétoldalú találkozóra?” című , K/140. számú írásbeli kérdésér e

adott válaszomat .

Budapest, 2018. június „ "

Tisztelettel :

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .
E-mail : Levente .Magvar@mfa .gov.hu; Tel : 458-1675
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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

alapján írásbeli választ igénylő "Azon túl, hogy minden ukrán kezdeményezést vagy
minden, Ukrajna érdekében álló ügyet blokkolunk a nemzetközi szervezetekben, milye n
lépéseket kíván még tenni a kormány? Mikor került sor a legutóbbi magas szintű kétoldal ú
találkozóra?" című, K/140. számú írásbeli kérdésére - Szijjártó Péter miniszter ú r

megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2018 . május 29-én találkozott Pavl o

Klimkin ukrán külügyminiszterrel New Yorkban .

A tárgyalás eredményeként június második felében összeül egy kormányköz i

munkacsoport, amelynek feladata az lesz, hogy nyomon kövesse a Velencei Bizottsá g

döntéseinek végrehajtását. Ezt az ülést megelőzi az ukrán Oktatási Minisztérium és a

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyeztetése .

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét .

Budapest, 2018. június „

Tisztelettel :

Magyar Levente

Külgazdasági és Külügyminisztérium, 1027 Budapest, Bem rakpart 47 .

E-mail : Levente .Magyar@mfa .gov.hu ; Tel : 458-1675
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