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Tisztelt Képvisel ő Úr !

A K/4655 számon benyújtott írásbeli kérdésével kapcsolatban az alábbiakról szeretném Ön t
tájékoztatni :

Az első magyar-román közös kormányülésre 2005-ben, míg a legutóbbira 2008 októberében
került sor . Feltételezem, hogy kétoldalú kapcsolataink akkori helyzete indokolta ilyen, első sorban
szimbolikus jelentőséget hordozó, széleskörű kormányülések megszervezését, és megfelel ő
keretnek bizonyult a napirenden szerepl ő ügyek lezárásához . Más kérdés, hogy milyen valód i
hozzáadott értéket képviselt egy-egy ilyen teljes körben megtartott ülés .

A nemzetközi gazdasági-pénzügyi válság kedvez ő tlen hatásainak kezelése és a magyar jogalkotás i
munka többletterheket rótt a magyar kormányra, ehhez társult 2011 . első félévében esedékes soros
EU-elnökség megfelelő színvonalú előkészítése és lebonyolítása . E feladatok teljesítése jelent ő s
kapacitásokat kötött le, ami behatárolta az együttes kormányülés megszervezésének napirendr e
tűzését . Az átlag feletti külső és belső kihívások dacára kétoldalú kapcsolatainkat az elmúl t
időszakban is a rendszeres magas szintű párbeszéd és találkozók jellemezték, a szaktárcák között i
szalmai egyeztetési fórumok is folyamatosan működtek, ami jelzi, hogy a kormányzati szerve k
között hatékony és érdemi munka folyt. Reményeink szerint a jövő év első felében sor kerülhet a
két ország államfőjének találkozójára is .

Mindezek mellett tájékoztatni kívánom Önt arról, hogy a mostani magyar kormány nem mondot t
le hasonló jellegű találkozók megtartásáról . Alapvető célunk, hogy a korábban elsősorban
szimbolikus jelentőséget hordozó, és indokolatlanul széles körben megtartott kormányülések a
jövőben pragmatikus, projekt- és eredményorientált jelleget öltsenek . Nyitottak vagyunk a román
féllel való egyeztetések megkezdésére annak érdekében, hogy meghatározzuk azon témaköröket ,
amelyek egy ilyen ülésen érdemben felvethetők, és megállapítsuk, hogy a jelenlegi helyzetben
milyen hozzáadott értéke lehetne egy ilyen nagyszabású, de költséges rendezvénynek .
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