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Érkezett

2016 NOV 16.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi )(XXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással,
megküldöm Demeter Márta és Dr . Harangozó Tamás országgyűlési képvisel ők „ Ghaith
Pharaon számára kibocsátott vízum esetében figyelembe vették, hogy az igényl ővel szemben
érvényes elfogatóparancs és .Interpol körözés van?” című, KI12712. számú írásbeli kérdésére

adott válaszomat.
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Dr. Harangozó Tamás képvisel ő úr részér e
Magyar Országgyűlés
Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Ghaith Pharaon számára kibocsátot t
vízum esetében figyelembe vették, hogy az igénylővel szemben érvényes elfogatóparancs é s

Interpol körözés van? "című, K/12712 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Amikor Ghaith Pharaon vízumot igényelt, a kérelmet feltöltöttük a schengeni rendszerbe, a
vízumigénylést minden tagállam és olyan nemzetközi szervezet, mint az Interpol is látta ,
senki sem emelt kifogást .' Ghaith Pharaon a vízumigénylés időpontjában bármelyik másik EUs tagállamba is beléphetett volna.

Budapest, 2016 . november
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Demeter Márta képvisel ő asszony részér e
Magyar Országgy űlés
Budapes t

Tisztelt Képvisel ő Asszony!

A hozzám intézett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Ghaith Pharaon számára kibocsátot t
vízum esetében figyelembe vették, hogy az igényl ővel szemben érvényes elfogatóparancs é s
Interpol körözés van? "cím ű, K/12712 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Amikor Ghaith Pharaon vízumot igényelt, a kérelmet feltöltöttük a schengeni rendszerbe, a
vízumigénylést minden tagállam és olyan nemzetközi szervezet, mint az Interpol is látta ,
senki sem emelt kifogást . Ghaith Pharaon a vízumigénylés időpontjában bármelyik másik EU s tagállamba is beléphetett volna .
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