Külpolitikai eseménynaptár
2010. január 1.–március 31.

Január
Január 11. magyar–lengyel kapcsolatok: Magyarországra látogatott Radoslaw Sikorski
lengyel külügyminiszter. Találkozott Bajnai Gordon miniszterelnökkel, Balázs Péter
külügyminiszterrel, valamint Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével. Megbeszélésein a
kétoldalú kapcsolatok mellett többek közt az energiabiztonságról, a magyar, illetve lengyel európai uniós elnökség együttműködéséről volt szó.
Január 13. Európai Unió: Az Európai Bizottság biztosjelöltjeinek meghallgatása sorában a magyar Andor Lászlót, akit José Manuel Barroso európai bizottsági elnök foglalkoztatás- és szociálpolitikai biztosnak jelölt, s akihez a „társadalmi befogadással”
kapcsolatos kérdések is tartoznak, meghallgatta az Európai Parlament foglalkoztatásés szociálpolitikai bizottsága.
Január 14. magyar–amerikai kapcsolatok: Bajnai Gordon kormányfő bemutatkozó
látogatáson fogadta az Egyesült Államok új budapesti nagykövetét, Eleni TsakopoulosKounalakist, aki január 11-én adta át megbízólevelét Sólyom László államfőnek.
Baltikum: Balázs Péter külügyminiszter Maris Riekstins lett, valamint Vygaudas
Usackas litván partnerével tárgyalt Rigában, illetve Vilniusban. A magyar külügyminisztert fogadta a lett parlament elnöke és a köztársasági elnök, illetve a litván kormányfő. A megbeszélések témája a kétoldalú kapcsolatok mellett európai uniós témák,
illetve a Keleti Partnerség országait, valamint a regionális együttműködést érintő kérdések voltak.
Január 18. Horvátország: Bajnai Gordon kormányfő Zágrábban tárgyalt a horvát miniszterelnökkel Jadranka Kosorral az energetikai együttműködésről.
Január 18–20. India: A két ország közötti kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt Indiában
Balázs Péter külügyminiszter kollégájával, Szomanahalli Mallaiah Krisnával, továbbá
gazdasági szakemberekkel. Mumbaiban tárgyalt egyebek mellett az ottani magyar főkonzulátus megnyitásának lehetőségéről.
Január 19. nemzetközi értekezlet: Bajnai Gordon Bécsben egy gazdasági konferencián vett részt.
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ENSZ: Az új magyar ENSZ-nagykövet, Horváthné Fekszi Márta átadta megbízólevelét kedden New Yorkban a világszervezet főtitkárának, s egyben budapesti látogatásra hívta meg Ban Ki Munt
Január 21. Európai Unió: Spanyolország, Belgium és Magyarország nagykövetei közös sajtótájékoztatón mutatták be a következő másfél év csoportos elnökségének programját Párizsban, az Európai Bizottság franciaországi képviseletén.
Január 22. Oroszország: A Don menti Rosztovban Gilyán György magyar nagykövet
megnyitotta az oroszországi magyar kereskedelmi képviselet irodáját.
magyar–orosz kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta Konsztantyin
Koszacsovot, az orosz duma külügyi bizottságának elnökét. A magyar kormányfő kijelentette: Magyarország kiemelten fontos partnerének tekinti Oroszországot.
Január 25. Európai Unió: Balázs Péter külügyminiszter megnyitotta Brüsszelben a
magyar állandó EU-képviselet új irodaépületét.
Január 26–28. magyar–izraeli kapcsolatok: Avigdor Liberman izraeli külügyminiszter Budapesten tárgyalásokat folytatott Balázs Péter külügyminiszterrel, részt vett a
holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, majd fogadta Bajnai Gordon kormányfő.
Február
Február 2. Kína: Kínában járt Balázs Péter külügyminiszter. Pekingben részt vett a
regionális nagyköveti konferencián, amelyet a Pakisztántól keletre működő magyar
képviseletek misszióvezetőinek tartottak. A külügyminiszter az aktív magyar diplomácia szükségességét hangsúlyozta az ázsiai és csendes-óceáni térségben is, amelynek
részeként 4-én a középnyugat-kínai Csungkingban (Chongqing) új magyar képviseletet nyitott meg.
Február 8–9. Egyiptom: Bajnai Gordon kormányfő több kormánytag és szakpolitikus,
illetve csaknem negyven üzletember kíséretében Egyiptomba látogatott, ahol elsősorban
gazdasági és energetikai tárgyalásokat folytatott. Találkozott Hoszni Mubarak államfővel, Ahmed Nazif kormányfővel, valamint Amr Múszával, az Arab Liga főtitkárával.
Február 9. Európai Unió: Strasbourgban az Európai Parlament (EP) megszavazta
az új összetételű Európai Bizottságot. 10-én megkezdte munkáját az EU új kormánya,
benne Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért
felelős biztossal.
EBESZ: Meg kell teremteni a szlovák államnyelvtörvény rendelkezései és a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény közötti egyensúlyt – hangsúlyozta Knut
Vollebaek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi
főbiztosa kedden Budapesten, az Országgyűlés elnökével folytatott megbeszélésén.
Február 18. magyar– német kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta
Guido Westerwelle német alkancellárt és külügyminisztert.
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Szerbia: A szerbiai magyar kisebbség helyzetéről tárgyalt Mirko Cvetkovic szerb
kormányfővel Belgrádban Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, ezt követően a Vajdaságban találkozott a helyi parlament elnökével és a magyar kisebbség önkormányzataként működő Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagjaival.
Február 19. Németország: Helmut Schmidt volt kancellárral találkozott Hamburgban Sólyom László államfő.
Február 22. Európai Unió: Az Európai Unió külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásán magyar részről Balázs Péter külügyminiszter vett részt. Az uniós külügyminiszterek élesen elítélték, hogy több tagország hamis útlevelét használták a Dubajban januárban elkövetett merénylet tettesei.
Február 24. nemzetközi értekezlet: Energiapolitikai csúcstalálkozót tartottak Budapesten. Az energiabiztonságról rendezett tanácskozáson a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) mellett kormányfői szinten képviseltette
magát Bulgária, Horvátország, Románia és Szerbia, jelen volt Ausztria, Németország,
Szlovénia, Bosznia és Hercegovina, Spanyolország, az Egyesült Államok, az Európai
Bizottság, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség képviselője is. A találkozó alkalmával tartott kétoldalú megbeszélések keretében Bajnai Gordon miniszterelnök megbeszélést folytatott szerb partnerével, Mirko Cvetkovic miniszterelnökkel.
Február 25. Ukrajna és Lengyelország: Sólyom László magyar köztársasági elnök
Kijevben részt vett az új ukrán elnök, Viktor Janukovics ünnepélyes beiktatásán, majd
a lengyelországi Katowicébe látogatott, a Magyar Nap rendezvénysorozatának megnyitójára. A magyar államfő az Európai Unió aktuális kérdéseiről, főleg az unión belül
követendő nemzeti kisebbségi politikáról tárgyalt Lech Kaczynski lengyel államfővel.
Február 25–26. Európai Konferencia: Az Európai Bizottság által szervezett Az EU
Duna-régió stratégiája című konferenciát Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia
székházában tartották.
Március
Március 2. visegrádi együttműködés: A V–4-országok (Magyarország, Lengyelország,
Szlovákia és Csehország) külügyminiszterei Budapesten megbeszélést folytattak, majd
plenáris ülést tartottak a balti államok, valamint a keleti partnerségbe tartozó országok;
Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország képviselőivel A tanácskozásra meghívást kapott a jelenlegi unióstrió-elnökségbe tartozó
Spanyolország és Belgium, a keleti partnerséget kezdeményező Svédország, valamint
Stefan Füle bővítési biztos is.
Lengyelország: A közös európai uniós ügyekről, az unión belüli együttműködésről,
az EU 2020 versenyképességi stratégiáról, a 2011-es, egymást követő magyar és lengyel
EU-elnökségről tárgyalt Varsóban Bajnai Gordon magyar és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
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Március 3. magyar–szerb kapcsolatok: Balázs Péter külügyminiszter Budapesten
munkareggelin látta vendégül Vuk Jeremic szerb külügyminisztert.
Március 4. Európai Unió: Bajnai Gordon miniszterelnök munkavacsorán fogadta
José Manuel Barrosót, az Európai Bizottság elnökét a Parlamentben.
Március 10–11. magyar–német kapcsolatok: Magyarország és Németország elmúlt
húszéves kapcsolatáról, az Európai Unió lisszaboni szerződéséről és a nyugat-balkáni
országok euroatlanti integrációjáról is szó volt Katona Béla, az Országgyűlés elnöke és
Norbert Lammert, a német parlament alsóháza, a Bundestag elnöke budapesti találkozóján.
Március 12–14. Szerbia, Vajdaság: Sólyom László magyar köztársasági elnök a
szerbiai Vajdaságban tett látogatást. Újvidéken tárgyalt Boris Tadic szerb elnökkel,
és megbeszélést folytatott Egeresi Sándorral, a tartományi parlament elnökével. Járt
Nagybecskereken (Zrenjanin), ahol kijelentette, hogy a magyaroknak – nemcsak Szerbiában, hanem Romániában és Szlovákiában is – idegen nyelvként kellene tanulniuk
az államnyelvet.
Március 16. magyar–horvát kapcsolatok: Sólyom László köztársasági elnök Budapesten megbeszélést folytatott Ivo Josipovic horvát államfővel.
magyar–görög kapcsolatok: Bajnai Gordon miniszterelnök Budapesten tárgyalt görög partnerével, Jeórjiosz Papandreuval, majd kijelentette, hogy az Európai Uniónak
szolidárisnak kell lennie Görögországgal a válságkezelés kapcsán. Balázs Péter magyar
külügyminiszter Dimitriosz Drutszasz görög társkülügyminiszterrel tárgyalt a tervezett magyar–görög–szerb külügyminiszteri találkozóról. A görög kormányfőt fogadta
Katona Béla, az Országgyűlés elnöke is.
Március 17–20. magyar–brit kapcsolatok: Budapestre látogatott a brit trónörökös,
Károly herceg és felesége, Camilla hercegnő. Tárgyaltak vendéglátójukkal, Sólyom
László államfővel, és találkoztak Bajnai Gordon miniszterelnökkel.
Március 22. Európai Unió: Balázs Péter magyar külügyminiszter Brüsszelben részt
vett az EU-külügyminiszterek tanácskozásán.
Március 23. Nagy-Britannia: Bajnai Gordon kormányfő egynapos látogatást tett
Londonban, ahol gazdasági, pénzügyi kérdésekről tárgyalt. Interjút adott a Financial
Timesnak.
Március 25. Montenegró: Balázs Péter külügyminiszter Montenegróban tárgyalt a
helyi vezetőkkel és találkozott magyar befektetőkkel. Montenegróban Magyarország a
legnagyobb külföldi befektető.
Március 26. Albánia: Kétoldalú magyar–albán gazdasági együttműködési megállapodást és külügyminisztériumi együttműködési megállapodást írtak alá Balázs Péter
magyar külügyminiszter tiranai látogatásán. A magyar diplomácia vezetője megbeszélést folytatott albán kollégájával, Ilir Metával, s fogadta őt Sali Berisha kormányfő,
Bamir Topi államfő és Jozefina Topalli parlamenti elnök is.
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Március 29. EBESZ: Magyarországra érkezett és megkezdte a közelgő magyar parlamenti választásokkal kapcsolatos tevékenységét az EBESZ/ODIHR választást értékelő
tízfős csoportja (Election Assessment Mission).
Március 29–30. magyar–dél-európai kapcsolatok: Két háromoldalú találkozót tartottak Budapesten, magyar–szerb–görög, majd magyar–horvát–szerb külügyminiszteri
találkozót, amelyen a nyugat–balkáni országok integrációjáról és a Duna-stratégiáról is
szó esett. Balázs Péter külügyminiszter kijelentette, hogy egy éven belül újra megnyílhat a régi röszkei átkelő a magyar–szerb határon.
Március 31. Macedónia: Balázs Péter külügyminiszter Szkopjéban megbeszélést
folytatott arról, hogy miként találja meg helyét Macedónia az euroatlanti térségbe integrálódó Balkánon. A külügyminisztert a macedón fővárosban fogadta Gjorge Ivanov
köztársasági elnök, Nikola Gruevszki kormányfő, s tárgyalt Abdilakjim Ademivel miniszterelnök-helyettessel is.
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