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Á prilis

Április 5. -  SVÉDORSZÁG: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hivatalos látogatást 
tett Stockholmban. A magyar kormányfőt fogadta XVI. Károly Gusztáv svéd király is, 
majd találkozott Göran Persson miniszterelnökkel, Björn von Sydow-val, a svéd parla
ment elnökével, megbeszélést folytatott a Wallenberg vállalatcsoport legfelső vezetésé
vel, s felkereste az Ericsson cégfejlesztési központját is.

Április 8. -  VATIKAN: Mádl Ferenc köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszter- 
elnök és Szili Katalin az Országgyűlés elnöke a Vatikánban részt vett II. János Pál pá
pa temetésén.

Április 10-13. -  SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ: Délkelet-európai körutat tett Somo
gyi Ferenc külügyminiszter. Első állomása, Szkopje volt, majd 12-én Belgrádban 
Svetozar Marovictyal, Szerbia és Montenegró államfőjével, Vük Draskovic külügymi
niszterrel és Vojislav Kostunica szerbiai miniszterelnökkel tárgyalt, 13-án a Koszovóba 
látogatott, ahol Ibrahim Rugóvá tartományi elnökkel, Bajram Kosumi miniszterelnök
kel és Sörén Jessen-Petersennel, a helyi ENSZ-misszió vezetőjével tárgyalt.

Április 15-16. -  LUXEMBURG: Luxembourgban tartottak nem hivatalos értekezletet 
az európai uniós tagországok külügyminiszterei, köztük a magyar miniszter, Somogyi 
Ferenc.

Április 18. -  EURÓPAI UNIÓ: Az Országgyűlés elfogadta az Európai Unió tagálla
mai és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániá
nak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésnek a Ma
gyar Köztársaság részéről történő aláírásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Április 18. -  HOLLANDIA: Gyurcsány Ferenc kormányfő munkalátogatást tett Hol
landiában, ahol a munkaadókat képviselő VNO-NCW szervezet vezetőivel tárgyalt, 
majd találkozott Jan Peter Balkenende kormányfővel és Beatrix királynővel.

Április 18-20. -  SZLOVÉNIA: Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalos látogatást 
tett Szlovéniában. 19-én Ljubljanában fogadta Janez Drnovsek szlovén elnök, majd a 
Ljubljanai Egyetem jogi karán angol nyelvű előadást tartott az Európai Unió értékeiről 
és jövőjéről.
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Április 2 0 -2 1 .-  NATO: Somogyi Ferenc magyar külügyminiszter részt vett a NATO 
külügyminisztereinek vilniusi tanácskozásán. A tanácskozás alatt informális jellegű, 
kétoldalú megbeszélést folytatott Condoleezza Rice amerikai, Szergej Lavrov orosz, to
vábbá Borisz Taraszjuk ukrán külügyminiszterrel. Hasonló eszmecserére került sor a 
visegrádi államok külügyminisztereivel, valamint a görög diplomácia vezetőjével.

Április 25. -  EURÓPAI UNIÓ: Luxembourgban tanácskoztak az európai uniós tag
országok kül- és EU-ügyi miniszterei. Magyarországot Baráth Etele, az európai uniós 
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, illetve Somogyi Ferenc külügyminiszter kép
viselte. A külügyminiszterek ünnepélyesen aláírták Bulgária és Románia csatlakozási 
szerződését az Európai Unióval, amelynek értelmében a két balkáni ország 2007. janu
ár 1-jével nyer teljes jogú tagságot az unióban. A külügyminiszteri ülésen a magyar 
külügyminiszter bejelentette: Magyarország kész arra, hogy Budapestet helyszínként 
ajánlja fel a Koszovó státusával kapcsolatos nemzetközi tárgyalási folyamat megrende
zésére.

Április 27. -  ROMÁNIA: Nyíregyházán Szili Katalin magyar és Adrian Nastase ro
mán házelnök találkozóján elsősorban a kétoldalú kapcsolatokról, a tervezett M4- 
autópálya kapcsolódó romániai sztrádarészének kialakításáról, a Brassó és Bors közöt
ti romániai autópálya építésének tervéről, s a Csíkszeredái magyar főkonzulátus létre
hozásáról esett szó.

Április 27.-május 1. -  LATIN-AMERIKA: Santiago de Chilében rendezték A Demok
ráciák közössége című nemzetközi konferenciát, amelyen 28-29-én részt vett és felszó
lalt Somogyi Ferenc magyar, Condoleezza Rice amerikai és Miguel Moratinos spanyol 
külügyminiszter is. Somogyi Ferenc találkozott a Latin-Amerikában Magyarország ér
dekében tevékenykedő tiszteletbeli konzulokkal is, a latin-amerikai tiszteletbeli kon
zulok első regionális találkozóján.

M ájus

Május 5-7. EURÓPAI PARLAMENT: Magyarországra látogatott Josep Borrell, az 
Európai Parlament (EP) elnöke, aki részt vett és felszólalt a Magyarország európai uni
ós csatlakozásának egyéves évfordulója alkalmából rendezett tanácskozáson, 6-án és 7- 
én pedig az EU parlamenti elnökeinek találkozóján. Borrellt fogadta Mádl Ferenc köz- 
társasági elnök, Gyurcsány Ferenc kormányfő, s megbeszélést folytatott Szili Katalin
nal, az Országgyűlés elnökével

Május 9. MALAJZIA: Somogyi Ferenc külügyminiszter a kétoldalú kereskedelem 
több iparágra való kiterjesztéséről tárgyalt Malajziában.

Május 9. NEMZETKÖZI KÉRDÉS: Több mint félszáz állam- és kormányfő részvéte
lével a moszkvai Vörös téren megemlékezést tartottak a második világháború befeje
ződésének 60. évfordulóján. Magyarországot Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök 
képviselte.
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Május 10. SZINGAPÚR: Szingapúrba látogatott Somogyi Ferenc külügyminiszter, 
aki a Szingapúr és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok kiterjesztésének lehe
tőségeiről tárgyalt Goh Csők Tong senior miniszterrel.

Május 12-13. TÖRÖKORSZÁG: Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök hivata
los látogatást tett Magyarországon. Gyurcsány Ferenc kormányfővel folytatott megbe
szélése után ígéretet tett arra, hogy személyesen jár utána Tüysüz Mehmet Károly ma
gyar kisfiú ügyének, akit az édesapja törvénytelenül vitt el Magyarországról, és min
den lehetséges intézkedést megtesz a gyermek mielőbbi felkutatása és hazajutása érde
kében. Erdogant fogadta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Mádl Ferenc köztár
sasági elnök is.

Május 19. ALBÁNIA: Magyarországon tett munkalátogatást Fatos Nano albán mi
niszterelnök. Az albán politikus tárgyalt Gyurcsány Ferenc kormányfővel, aki közölte: 
Magyarország támogatja Albánia euroatlanti integrációs törekvéseit. A megbeszélésen 
szó volt Magyarország balkáni szerepvállalásáról és a kétoldalú együttműködés kér
déseiről. Fatos Nanót fogadta Mádl Ferenc államfő is.

Május 23-24. EU: Brüsszelben tanácskoztak az európai uniós tagországok külügy
miniszterei, köztük Somogyi Ferenc.

JÚNIUS
Június 2-3. IZRAEL: Reuven Rivlin, az izraeli parlament (knesszet) elnöke Budapest

re látogatott. Találkozott Somogyi Ferenc külügyminiszterrel, fogadta Mádl Ferenc ál
lamfő. Az izraeli házelnök tanácskozott Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével is.

Június 6. MAGYARORSZAG: A parlament elfogadta a magyar állampolgárságról és 
a külföldiek beutazásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek eredményeképpen köny- 
nyebb lesz a külföldiek beutazása és az országban tartózkodása. A parlament elfogad
ta a haderőmozgásokkal összefüggő EU-SOFA megállapodás megerősítését.

Június 10. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ: A lengyelországi Kazimierz Dolnyban ren
dezték a visegrádi országcsoport kormányfőinek találkozóját. Gyurcsány Ferenc ma
gyar, Marek Belka lengyel, Jirí Paroubek cseh és Mikulás Dzurinda szlovák miniszter- 
elnök úgy foglalt állást, hogy a franciaországi és hollandiai népszavazás kudarca nem 
az EU alkotmányos szerződésének tartalmával magyarázható, hanem más, az EU- 
alkotmányon kívül álló okokkal és úgy vélték, folytatni kell az alkotmányos szerződés 
ratifikálásának folyamatát. A négy kormányfő megvitatta az EU 2007 és 2013 közötti 
költségvetésének ügyét is. A csúcshoz kapcsolódó rendezvényeken meghívottként je
len volt Julia Timosenko ukrán kormányfő.

Június 12-14. EURÓPAI UNIÓ: Luxembourgban tanácskoztak az európai uniós tag
országok külügyminiszterei, köztük Somogyi Ferenc magyar miniszter, valamint 
Gottfried Péter címzetes államtitkár, az Európai Ügyek Hivatalának elnöke. (12-én az 
EU 2007-2013 közötti keretköltségvetéséről tartottak konklávét a külügyminiszterek, a
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tanácskozáson Magyarországot Baráth Etele, az uniós ügyekért felelős tárca nélküli 
miniszter képviselte.) A részvevők jóváhagyták az EU és Törökország vámunióját az 
EU-hoz 2004-ben csatlakozott tíz új tagállamra, köztük Magyarországra kiterjesztő 
jegyzőkönyvet, megnyitva ezzel az utat az előtt, hogy a csatlakozási tárgyalások a ter
vek szerint megkezdődhessenek október 3-án. A külügyminiszterek az EU bővítése és 
az alkotmányratifikáció folytatása mellett foglaltak állást.

Június 13. AUSZTRIA-MONTENEGRO: Luxembourgban közös montenegrói kül
képviselet nyitásáról írt alá szerződést Somogyi Ferenc magyar és Ursula Plassnik 
osztrák külügyminiszter. Bécs és Budapest önállóan fogja működtetni misszióját 
Podgoricában, a képviselet a belgrádi nagykövetségek kirendeltségeként működik 
majd.

Június 14-15. AUSZTRIA: Heinz Fischer osztrák államfő meghívására búcsújellegű 
munkalátogatást tett Ausztriában Mádl Ferenc köztársasági elnök.

Június 16-18. EURÓPAI UNIÓ: Brüsszelben tartottak csúcsértekezletet az európai 
uniós tagállamok állam- és kormányfői az uniós alkotmány jövőjéről és a 2007-2013 
közötti hétéves költségvetésről. Magyarországot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, So
mogyi Ferenc külügyminiszter és Baráth Etele európai ügyekért felelős tárca nélküli 
miniszter képviselte. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy kitolják az alkotmány rati
fikálására eredetileg megszabott, 2006. novemberi határidőt, miután május 29-én a 
franciák, majd június 1-jén a hollandok többsége is nemet m ondott arra népszavazá
son. A Magyarország számára különösen fontos, s a csúcstalálkozó másik központi té
máját jelentő 2007-2013 közti keretköltségvetésben nem sikerült megállapodni, miután 
a luxemburgi soros EU-elnökség végleges kompromisszumos javaslatát öt tagország 
(Nagy-Britannia, Hollandia, Svédország, Spanyolország és Finnország) megvétózta, 
Olaszország és Dánia pedig tartózkodott.

Június 22. EURÓPAI UNIÓ: Az Európai Unió és az Egyesült Államok égisze alatt 
Brüsszelben nemzetközi értekezletet tartottak az iraki stabilizációs folyamat támogatá
sára. Magyarországot Somogyi Ferenc külügyminiszter képviselte. Az értekezlet rész
vevői támogatásukról biztosították az iraki stabilizációs és helyreállítási folyamatokat, 
kiálltak Irak függetlensége, szuverenitása, területi egysége mellett, s elítélték a terroriz
must, ideértve az emberrablásokat is.

Június 23. INDIA: Natvar Szingh személyében a magyarországi rendszerváltás óta 
először járt indiai külügyminisztert hivatalos látogatáson Magyarországon. A látoga
tás keretében gazdasági együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna 
M T I Rt, Sajtóadatbank
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