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országgyűlési képviselő

Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

Orbán Viktor miniszterelnöknek

„Egyedül maradt Közép-Európában, miniszterelnök úr?” címmel .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

2017 . július 7-én a Kossuth Rádió adásában a Magyarországgal számos kérdésbe n
együttműködő Ausztriával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy "megérti, hogy Ausztriának fáj ,
hogy nem tagja a V4-nek", hozzátéve, hogy Ausztria társtalan ország .

Ausztria a Salzburg Fórum elnevezésű belbiztonsági platformon Magyarország partnere,
továbbá a Közép-európai Védelmi Együttműködés (CEDC) keretében is Magyarországgal
együtt vállaltak kötelezettséget a migrációs válság kezelésére irányuló akcióter v
kidolgozására .

Tekintettel arra, hogy a fenti regionális együttműködési fórumokon túl, Ausztria számos EU
Interreg együttműködésben Magyarország projekttársa, kérem, a helyzetet tisztázandó a z
alábbi kérdésekre válaszoljon :

1. A visegrádi csoport eddigi elnökségeit betöltő államok kormányfői partnerként tekintettek
Ausztriára. Kérem, nyilatkozzon, hogy a soros elnökséget betölt ő Magyarország
miniszterelnökeként partnernek tekinti-e Ausztriát? Amennyiben igen, mely ügyekben ?

2. Milyen ügyekben nem hajlandó a magyar kormány együttm űködni az osztrák kormánnyal ?

3. Az Európai Unió tagállamai közül mely államokat tartja még társtalannak ?

4. Létrejött-e már a Salzburg Fórumon és a Közép-európai Védelmi Együttm űködés keretében
rögzített migrációs válság kezelésére szóló akcióterv? Amennyiben igen, mikor hozzák az t
nyilvánosságra?



5. Csehország és Szlovákia egyre erősebb regionális együttműködést alakít ki a slavkov i
háromszög keretében Ausztriával, miközben a lengyel kormány egyértelm űen kifejezte az
Amerikai Egyesült Államokkal való szövetségét . Hogyan tervezi megakadályozni a kormány,
hogy a visegrádi együttműködés az előző elnökségek erős regionális politikáját követően
eljelentéktelenedjen a slavkovi háromszög és a lengyel kormány atlantista külpolitikájána k
hatása miatt?

6. Mennyibe kerül a magyar adófizetőknek a társtalanságból adódó Salzburg Fórum, és a
Közép-Európai Védelmi Együttműködés?

Köszönöm megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . július 11 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
(LMP)
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