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2011. április 1.–június 30.

Április 
Április 4–5. Európai Unió: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Brüsszelben részt 
vett az európai uniós országok és tagjelöltek parlamenti elnökeinek tanácskozásán.  
Az értekezleten megvitatták az uniós kül-, biztonság- és védelempolitika parlamenti el-
lenőrzésének, illetve a titkosszolgálatok parlamenti felügyeletének kérdéseit, valamint 
azt, hogy milyen szerepet tölthetnek be parlamentek a kibontakozó európai gazdasági 
kormányzásban.
Április 5–6. montenegrói–magyar kapcsolatok: Filip Vujanovic montenegrói elnök Bu-
dapesten tett látogatást. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítéséről és Montenegró 
euroatlanti integrációjának kérdéséről tárgyalt Schmitt Pál köztársasági elnökkel.
Április 8. lengyel–magyar kapcsolatok: Bronislaw Komorowski lengyel és Schmitt Pál 
magyar államfő jelenlétében felavatták Budapesten a katyńi mártírok emlékművét.
német–magyar kapcsolatok: Christian Wulff német köztársasági elnök Budapesten 
találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akivel egyebek között a magyar 
belpolitikát érő bírálatokról és Magyarország Európai Unióban játszott szerepéről is 
eszmecserét folytatott. (Wulff az Arraiolos-csoport találkozója alkalmából látogatott 
Magyarországra.)
Április 8–9. európai együttműködés: A nyolc ország – Ausztria, Finnország, Lengyelor-
szág, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország és Portugália – alkotta úgy-
nevezett Arraiolos-csoport államfői Budapesten az uniós gazdasági együttműködésről, 
az európai identitásról és az Európai Unió hosszú távú stratégiájáról tanácskoztak.
Április 11. török–magyar kapcsolatok: Budapesten folytatott tárgyalásokat Ahmet 
Davutoglu török és Martonyi János magyar külügyminiszter. A megbeszélések témá-
ja a Nabucco gázvezeték megépítése, a kétoldalú kapcsolatok kérdése és Törökország 
európai uniós csatlakozása volt.
Április 11–12. macedón–magyar kapcsolatok: Magyarországon folytatott tárgyaláso-
kat Gjorge Ivanov macedón elnök, tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel. Fogadta őt 
Schmitt Pál köztársasági elnök és Kövér László házelnök is.
Április 12–13. Európai Unió: Az uniós országok külügyminiszterei a magyar Mar-
tonyi János elnökletével tartott luxembourgi ülésükön elfogadták az EU Duna-régió 
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stratégiáját, a magyar EU-elnökség egyik prioritását. A tanácskozáson jelen volt Johan-
nes Hahn, az Európai Bizottság témáért felelős regionális politikai biztosa, valamint 
Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos is.
Április 13–14. Európai Unió: Együttes tanácskozást tartottak Brüsszelben az Európai 
Parlament és a magyar Országgyűlés képviselői a Nyugat-Balkán európai integráció-
járól. Orbán Viktor, az EU soros elnök Magyarország kormányfőjeként szorgalmazta, 
hogy az unió sürgősen zárja le a horvát csatlakozási tárgyalásokat, s Bosznia-Hercego-
vinát a térség és az EU legnagyobb kihívásának nevezte.
Április 14. bosznia-hercegovinai–magyar kapcsolatok: Schmitt Pál államfő Budapes-
ten fogadta a magyarországi látogatáson tartózkodó Nebojsa Radmanovicot, Bosz-
nia-Hercegovina soros államfőjét. Schmitt Pál elmondta: Magyarország szimbolikus 
gesztusokkal és konkrét lépésekkel is elő kívánja segíteni a nyugat-balkáni ország 
euroatlanti integrációját soros európai uniós elnöki féléve alatt.
Április 14–15. NATO: Berlinben rendezték meg a NATO külügyminisztereinek tanács-
kozását, amelyen Magyarország képviseletében Martonyi János vett részt. A tanácsko-
zás résztvevői mindenekelőtt Líbiáról, valamint Afganisztánról, a NATO és az Európai 
Unió közötti együttműködés legfontosabb feladatairól és a szövetség partnerségi kap-
csolatairól tárgyaltak.
Április 18. ENSZ: Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára Magyarország soros uniós elnöki 
tisztségéhez kapcsolódóan hivatalos megbeszéléseket folytatott Budapesten: tárgyalt 
Schmitt Pál köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Martonyi János 
külügyminiszterrel, majd a Magyar Tudományos Akadémián előadást tartott a világ-
szervezet előtt álló kihívásokról.
Április 19. EU–török tárgyalások: Miniszteri szintű EU-török tárgyalásokat tartottak 
Brüsszelben Ahmet Davutoglu török külügyminiszter és Egemen Bagis EU-csatlako-
zási államminiszter, valamint Martonyi János külügyminiszter és Stefan Füle bővítési 
uniós biztos részvételével. Az EU állásfoglalása szerint Ankarának további erőfeszíté-
seket kell tennie annak érdekében, hogy csatlakozási tárgyalásain újabb témafejezete-
ket nyithasson meg.
Április 21–22. Csehország: Schmitt Pál köztársasági elnök Prágában tett hivatalos lá-
togatást. A magyar államfő 21-én cseh kollégájával, Václav Klausszal tárgyalt, majd 
találkozott a csehországi magyar szervezetek képviselőivel. Április 22-én fogadta őt 
Petr Necas miniszterelnök és Miroslava Nemcová házelnök.
Április 27. Tunézia: Martonyi János külügyminiszter Tunéziában tárgyalt, az ottani po-
litikai változásokkal foglalkozó nemzetközi konferencia díszvendégeként előadást tar-
tott az észak-afrikai országban, majd találkozott Bedzsi Kaid esz-Szebszi kormányfővel 
és Muldi Kefi külügyminiszterrel.
Április 30. Tom Lantos Intézet: Budapesten megalakult a Tom Lantos Intézet, amely-
nek célja a 2008-ban elhunyt Tom Lantos magyar származású amerikai politikus 
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szellemi örökségének ápolása, az emberi és a kisebbségi jogok védelme és erősítése, 
a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése.

Május
Május 3. tongai–magyar kapcsolatok: Budapesten tett magánlátogatást V. George 
Tupou tongai király. Az államfőt fogadta Hóvári János, a Külügyminisztérium helyet-
tes államtitkára.
Május 5–6. Németország: Németországba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. 
Angela Merkel német kancellár kétoldalú tárgyalásaikon köszönetet mondott a magyar 
uniós elnöki tevékenység eddigi munkájáért. A kancellár jónak nevezte a kétoldalú 
kapcsolatokat, külön kiemelve a gazdasági együttműködést. A magyar miniszterelnök 
5-én este Berlinben, majd másnap Frankfurtban a Deutsche Bank szervezésében rende-
zett fórumokon tartott előadást a magyar gazdaság- és pénzügypolitika fő irányairól, 
a gazdasági és politikai reformintézkedésekről. Orbán Viktor németországi látogatását 
Ludwigshafenben fejezte be, ahol Helmut Kohl korábbi német kancellárral találkozott.
Május 5. Bulgária: A Bulgária és Románia schengeni csatlakozásához kapcsolódó teen-
dőkről, a nyugat-balkáni fejleményekről és az arab országokban végbemenő változá-
sokról folytatott megbeszéléseket Martonyi János külügyminiszter bolgár kollégájával, 
Nikolaj Mladenovval Szófiában.
Május 5–6. Szerbia: Schmitt Pál köztársasági elnök Szerbiában tett látogatást. 5-én Boris 
Tadic szerb elnökkel folytatott belgrádi tárgyalásain Magyarország támogatásáról biz-
tosította Szerbia európai integrációs törekvéseit. A magyar államfő 6-án a Szabadkához 
közeli Palicson a vajdasági magyarok helyzetéről folytatott kötetlen beszélgetést a dél-
vidéki magyarság politikai vezetőivel, majd Szabadkára látogatott.
Május 6. Európai Unió: A soros magyar uniós elnökség keretében Budapesten tanács-
koztak az EU-országok parlamentjeinek külügyi bizottsági elnökei. Az eseményre 
meghívták a tagjelölt államokat (Horvátország, Macedónia, Montenegró, Törökország 
és Izland) és külön vendégként Norvégiát is. 
Május 12. Szlovákia: A magyar–szlovák kapcsolatok időszerű, nyitott kérdéseiről tár-
gyalt vezető szlovák politikusokkal Pozsonyban Martonyi János. A tárgyalásokon na-
pirendre került a külhoni magyarok kettős állampolgársága, az új magyar alkotmány 
néhány cikkelye, a szlovákiai államnyelvi és kisebbségi nyelvhasználati törvény, a ha-
tárokon átnyúló együttműködés, valamint az energetikai és közlekedési infrastruktu-
rális projektek előkészítése.
Macedónia: Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Macedóniában. A magyar po-
litikus Nikola Gruevszki macedón kormányfővel folytatott szkopjei tárgyalásain a volt 
jugoszláv tagköztársaság uniós tagsága mellett foglalt állást. A magyar kormányfő 
Gjorge Ivanov macedón államfővel is találkozott, és felszólalt a szkopjei kereskedelmi 
kamarában tartott üzletemberfórumon.



2092011. nyár

Külpolitikai eseménynaptár

Május 12–13. EU–Kína stratégiai párbeszéd: Gödöllőn tartották az Európai Unió 
és Kína közötti stratégiai párbeszéd újabb tárgyalási fordulóját Catherine Ashton, 
az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Taj Ping-kuo (Dai Bingguo) 
kínai államtanácsos részvételével. 13-án Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten foly-
tatott megbeszélést Taj Ping-kuo (Dai Bingguo) kínai államtanácsossal. Schmitt Pál köz-
társasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitünte-
tést adta át a kínai politikusnak. 
Május 13. Európai Unió: Az európai uniós országok külügyminiszterei Martonyi János 
elnökletével tartott brüsszeli, kizárólag kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó ülésükön 
megkezdték a vitát az Európai Bizottság néhány nappal korábban ismertetett javasla-
táról, amely átalakítaná az unión kívüli országoknak nyújtott kereskedelmi kedvezmé-
nyek rendszerét.
Május 15. Szudán: Martonyi János Kartúmban tárgyalt a magyar szudáni kapcsolatok-
ról, főként a gazdasági együttműködés lehetőségéről. 
Május 18–19. Európai Unió: Brüsszelben megrendezték az úgynevezett európai üzleti 
csúcstalálkozót. A rendezvényen többek között Orbán Viktor miniszter elnök mondott 
beszédet. A kormányfő találkozott José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnö-
kével is.
Május 23–24. Európai Unió: Az uniós országok külügyminiszterei brüsszeli ülésükön 
szankciószigorítást rendeltek el Szíriával és Líbiával szemben, kiterjesztve a vízumti-
lalmat és a vagyonbefagyasztást Bassár el-Aszad szíriai elnökre. Szankciókat hoztak 
iráni és fehéroroszországi cégek és személyek ellen is. A júliusban független államisá-
gát elnyerő Dél-Szudán számára 200 millió euró támogatást hagytak jóvá. Az Általános 
Ügyek Tanácsában a júniusi csúcs előkészítésével foglalkoztak Martonyi János külügy-
miniszter elnökletével.
Május 31. Európai Unió–ACP: Brüsszelben rendezték meg az afrikai, karibi és csen-
des-óceáni (ACP), valamint az európai uniós országok miniszteri találkozóját. Az EU 
nevében – Catherine Ashton kül- és biztonságpolitikai főképviselő távolléte miatt – 
Martonyi János magyar külügyminiszter tárgyalt a 22,7 milliárd eurós Európai Fejlesz-
tési Alap (EDF) működtetéséről, az EU, illetve a 78 ACP-ország közötti kereskedel-
mi kapcsolatokról, a migráció, a vízumügyek, valamint a visszaküldés-visszafogadás 
kérdésköréről. Az ülésen szabaddá tették az utat az előtt, hogy a július 9-én állami 
függetlenségét elnyerő Dél-Szudán gyorsan csatlakozhasson az EU–ACP partnerségi 
megállapodáshoz, és részesülhessen az EDF-ből.

Június 
Június 1. Írország: Orbán Viktor kormányfő Dublinban befolyásos ír befektetőkkel 
tárgyalt, majd a dublini Európai és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tartott elő-
adást, ismertetve a magyar EU-elnökség célkitűzéseit és a hazai gazdaság helyzetét. 
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A magyar miniszterelnök tárgyalásokat folytatott Enda Kenny ír kormányfővel is.
Európai Unió–magyarság: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében meg-
nyílt Székelyföld képviseleti irodája Brüsszelben.
Június 2. Európai Unió: Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős külügyminiszté-
riumi államtitkár Budapesten egyeztetett lengyel partnerével, Mikolaj Dowgielewicz 
államtitkárral az EU elnökség közelgő átadásáról.
Június 3. Albánia: Orbán Viktor miniszterelnök albán kollégájával, Sali Berishával tár-
gyalt Tiranában. A Tiranai Egyetemen tartott előadásán a magyar kormányfő kijelen-
tette, hogy európai érdek, hogy Albánia mielőbb csatlakozhasson az Európai Unióhoz. 
Orbán Viktor udvariassági látogatást tett Jozefina Topalli Cobánál, az albán parlament 
elnökénél. 
amerikai–magyar kapcsolatok: A Külügyminisztérium bejelentette, hogy az Egyesült 
Államok kérésére a tripoli magyar nagykövetség attól kezdve az Egyesült Államok pol-
gárainak érdekeit is képviseli. (Magyarország addig Kanada, Görögország, Horvátor-
szág és Olaszország képviseletét látta el Tripoliban. Emellett a magyar nagykövetség 
az Európai Unió líbiai képviseleteként is működött.)
Június 6. Vatikán: XVI. Benedek pápa kinevezte Magyarország apostoli nunciusává 
Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érseket.
kirgiz–magyar kapcsolatok: a Kirgiz Köztársaság elnöke, Roza Otunbajeva Magyaror-
szágra látogatott, s találkozott Schmitt Pál államfővel.
Június 6–7. Európai Unió: Gödöllőn rendezték meg az Ázsia–Európa-találkozó (ASEM) 
tizedik külügyminiszteri értekezletét. A tanácskozáson beszédet mondott Orbán Vik-
tor miniszterelnök és Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképvise-
lője, az eseményen Martonyi János magyar külügyminiszter elnökölt. A féléves soros 
magyar EU-elnökség legnépesebb rendezvényén a 27 uniós ország, az Európai Unió 
és a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN), valamint 19 ázsiai állam képvisel-
tette magát. A tanácskozás alkalmával Martonyi János külügyminiszter tárgyalt auszt-
rál partnerével, Kevin Rudd külügyminiszterrel.
Június 8. laoszi–magyar kapcsolatok: Thonglun Sziszulit laoszi külügyminiszter Bu-
dapestre látogatott, tárgyalt Martonyi János külügyminiszterrel.
Június 8–9. Ausztria: Orbán Viktor kormányfő a Világgazdasági Fórum Európával 
és Közép-Ázsiával foglalkozó regionális konferenciáján vett részt Bécsben. Tárgyalt 
Werner Faymann osztrák kancellárral is.
Június 9. Hollandia: Orbán Viktor kormányfő Hágában fontos uniós ügyekről tárgyalt 
Mark Rutte miniszterelnökkel. Találkozott Gerdi Verbeettel, az alsóház elnökével is. 
Június 10. KEK: A Közép-európai Kezdeményezésben (KEK) részt vevő államok kül-
ügyminiszterei az olaszországi Triesztben tartották éves találkozójukat. A tanácskozá-
son magyar részről Martonyi János külügyminiszter vett részt. A résztvevők gratulál-
tak Horvátországnak az európai uniós tárgyalások sikeres lezárásához.
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Június 14. Szerbia: Magyar–szerb kormányfői tárgyalások folytak Belgrádban Orbán 
Viktor és Mirko Cvetkovic között. Magyarország miniszterelnökét fogadta Boris Tadic, 
a Szerb Köztársaság elnöke is. Orbán Viktor tárgyalásain egyértelművé tette, hogy Ma-
gyarország semmilyen módon nem kíván beleavatkozni abba, hogy Szerbia hogyan 
rendezi a koszovói kérdést.
Június 14–15. Európai Unió: Schmitt Pál köztársasági elnök Brüsszelbe látogatott, 
s megtekintette az Európai Parlamentben megrendezett magyar kiállítást.
Június 15. Lengyelország: Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke Varsóban le-
leplezte gróf Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság két világháború közötti veze-
tőjének, későbbi vértanúnak mellszobrát.
Bosznia-Hercegovina: Orbán Viktor kormányfő Bosznia-Hercegovinába látogatott. 
Szarajevóban Nikola Spiric kormányfővel találkozott. Megbeszélést folytatott Nermin 
Niksiccsel, a Bosnyák-Horvát Föderáció, valamint Aleksandar Dzombictyal, a bosz niai 
Szerb Köztársaság miniszterelnökével is. Orbán Viktor Butmir táborban találkozott 
az európai békefenntartó erő, az EUFOR parancsnokával, és látogatást tett a magyar 
kontingensnél. Boszniai tárgyalásain a magyar kormányfő kijelentette, hogy az Európa 
Uniónak szüksége van Bosznia-Hercegovinára, szüksége van a Nyugat-Balkánra.
Június 15–16. Európai Unió: A magyar kormány több tagja Brüsszelben az Európai Par-
lament szakbizottságai előtt értékelte a féléves magyar EU-elnökséget. Martonyi János 
külügyminiszter az EP külügyi bizottsága előtt beszámolt arról, milyen eredményeket 
ért el a magyar elnökség az EU bővítési folyamatában. Kijelentette, hogy az erőfeszí-
tések főként a Nyugat-Balkánra összpontosultak, s jó esély van a horvát csatlakozási 
tárgyalások lezárására június 30-ig.
Június 16. visegrádi együttműködés: Visegrádi miniszterelnöki csúcstalálkozót tartot-
tak Pozsonyban. Magyar részről a találkozón Orbán Viktor kormányfő vett részt.
Június 20. Velencei Bizottság: A Velencei Bizottság (az Európa Tanács jogi szakértői 
testülete) – az új magyar alkotmányról készített, hivatalosan közzétett véleményében 
– üdvözölte a törekvést, hogy a magyar alkotmányos rendet összhangba hozzák a kö-
zös európai demokratikus értékekkel és előírásokkal, valamint azt, hogy az új alkot-
mány megőrzi a parlamentáris köztársasági berendezkedést. Ugyanakkor sajnálattal 
állapította meg, hogy az alaptörvény megalkotásának folyamatát befolyásolta az átlát-
hatóság hiánya, illetve azt, hogy hiányosságok voltak a többség és az ellenzék közötti 
párbeszédben. 
Június 20–21. Európai Unió: Az uniós országok külügyminiszterei luxembourgi ülésü-
kön az emberi jogok helyzetének folytatódó romlása miatt újabb szankciókról döntöt-
tek Fehéroroszországgal szemben. Állásfoglalást fogadtak el Szíriával és Líbiával kap-
csolatban, aggodalmukat hangoztatták a Szudán és a júliusban állami függetlenségét 
elnyerő Dél-Szudán közötti feszültség miatt, és megbeszélést folytattak a nyugat-bal-
káni országok külügyminisztereivel. 21-én az Általános Ügyek Tanácsában Martonyi 
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János külügyminiszter elnökletével előkészítették az uniós országok június 23–24-én 
esedékes állam- és kormányfői csúcstalálkozóját, amelynek egyik témája Horvátország 
uniós csatlakozási tárgyalásainak lezárása. 21-én megtartották az EU–Montenegró tár-
sulási tanácsülést, amelyen a soros magyar EU-elnökséget Németh Zsolt, a külügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára képviselte.
Június 22. Nagy-Britannia: Martonyi János külügyminiszter Londonban a Királyi Kül-
ügyi Intézetben tartott előadást. Értékelve a féléves magyar EU-elnökséget kijelentette: 
Magyarország jó munkát végzett az EU-elnöki félév alatt.
Norvégia: Orbán Viktor kormányfő Oslóban tárgyalt norvég kollégájával, Jens Stolten-
berggel.
Június 23–24. Európai Unió: Orbán Viktor miniszterelnök az uniós országok csúcstalál-
kozóját megelőzően Brüsszelben találkozott Herman Van Rompuy-jel, az Európai Ta-
nács elnökével, José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság, továbbá Jerzy Buzekkel, 
az Európai Parlament elnökével. Barroso és Buzek egyaránt gratulált Magyarországnak 
az EU-elnökség sikeres ellátásához. 23-án megkezdődött a tagországok állam- és kor-
mányfőinek találkozója, amely számos, magyar elnökség alatt született döntést végle-
gesített. 24-én Orbán Viktor kormányfő felszólalt a magyar EU-elnökség utolsó uniós 
csúcstalálkozójának záró sajtótájékoztatóján. A legfőbb eredmények közül kiemelte, 
hogy „kézzel elérhető távolságba” került a gazdasági kormányzás beteljesítése, elfo-
gadták a romastratégiát és a Duna-stratégiát, továbbá Horvátország csatlakozásának 
kimondásával újra mozgásba hozták a bővítés gépezetét.
Június 24–25. Szlovénia: Schmitt Pál köztársasági elnök Szlovéniába látogatott.
kínai–magyar kapcsolatok: Hivatalos látogatást tett Magyarországon Ven Csia-pao 
(Wen Jiabao) kínai miniszterelnök. 25-én Orbán Viktor kormányfővel folytattak tárgya-
lásokat. A felek tizenkét, főként gazdasági jellegű kétoldalú megállapodást írtak alá.  
A tárgyalás utáni sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Kína hajlandó „bizonyos össze-
gű” magyar államkötvényt vásárolni, a kínai állami fejlesztési bank pedig egymilliárd 
eurós külön hitelt fog biztosítani a magyar félnek a kölcsönös befektetések előmozdítá-
sára. Kitűzték azt a célt, hogy a kínai–magyar kereskedelmi forgalom mértékét 2015-ig 
a jelenleginek több mint kétszeresére, húszmilliárd dollárra növelik. A kínai kormány-
fő részt vett a Magyar Tudományos Akadémián egy kelet-közép-európai gazdasági fó-
rumon, és fogadta őt Schmitt Pál köztársasági elnök és Kövér László parlamenti elnök.
Június 25. osztrák–szlovák–magyar kapcsolatok: Martonyi János külügyminiszter 
Rajkán fogadta az osztrák és a szlovák külügyminisztert, akik baráti kerékpártúrán 
vettek részt. 
Június 27. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben nemzetközi saj-
tóértekezleten összegezte a magyar EU-elnökség tapasztalatait és eredményeit.
Június 28. Németország: Orbán Viktor miniszterelnök Hannoverben megbeszélést 
folytatott David McAllisterrel, Alsó-Szászország miniszterelnökével.
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Június 30. amerikai–magyar kapcsolatok: Budapesten ünnepélyesen felavatták 
a Tom Lantos Intézetet, amelynek célja az emberi és a kisebbségi jogok előmozdítása.  
(Az intézmény április 29-én alakult meg hivatalosan.) Az ünnepségre Budapestre láto-
gatott Hillary Clinton amerikai külügyminiszter is. Az amerikai politikus tárgyalásokat 
folytatott Orbán Viktor kormányfővel. A külügyminiszter ellenzéki politikusokkal és ci-
vilszervezetek képviselőivel is találkozott. A transzatlanti hét keretében Condoleezza 
Rice volt amerikai külügyminiszter is részt vett a budapesti Reagan-szobor avatásán.
Európai Unió: Martonyi János, a magyar diplomácia irányítója Brüsszelben a Gordan 
Jandrokovic horvát külügyminiszterrel megtartott utolsó tárgyalási forduló után kije-
lentette: lezárultak a horvát EU-csatlakozási tárgyalások.

Összeállította: Sugárné Bognár Anna
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