Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hegedüs:

TÜRK-MACAR KARDEŞTİR
Hegedüs: "Yüzyıllara
Dayanan Geleneksel Bir
Dostluk Var"
Macaristan-Türkiye Parlamentolararası
Dostluk Grubu Başkanı Tamas
Hegedüs ise, bu ziyaretin Mayıs
ayında yeniden oluşturulan
Macaristan Parlamentosunun yeniden
yapılandırdığı Dostluk Grubunun
Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirtti.
Macaristan parlamentosunun da
iki ülke arasındaki dostluğa önem
verdiğini söyleyen Hegedüs, iki ülke
arasında yüzyıllara dayanan geleneksel
bir dostluk olduğunu kaydetti.
Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem
başkanlığı sürecinde de Macaristan'ın
Türkiye ile olan ilişkilerine önem

i Avrupa Birliği süreci içinde
Macaristan'ın

katkılarının

T B M M Başkanvekili Nevzat Pakdil,

vermeye devam edeceğini söyleyen

Macaristan-Türkiye Parlamentolararası

Hegedüs, Macaristan'ın Türkiye'nin

Dostluk Grubu Başkanı Tamas

AB'ye katılımını desteklemekte

önemli olduğunu söyleyen

Hegedüs ve beraberindeki heyeti kabul

olduğunu ifade etti. Macaristan

Pakdil, Türkiye'nin

etti.

hedefinin

Avrupa Birliğine girmek

T B M M Başkanvekili Nevzat Pakdil, 13

söyleyen Hegedüs, bu konuda ulusal

olduğunu vurguladı. Pakdil,

Ekim'deki kabulde yaptığı konuşmada,

bir konsensüs olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın Avrupa Birliği

Macaristan'ın Avrupa'nın önemli
ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

başkanlığı sürecinde de ciddi

Macaristan'ın özellikle Orta Avrupa'da

katkılar sağlayacağını belirtti.

büyük bir önemi olduğunu söyleyen
Pakdil, Türkiye ve Macaristan arasında

I Türkiye'nin AB
müktesebatının yüzde 8085'ini tamamladığını belirten
Elvan, "Siyasi engeller söz

dostlukların mevcut olduğunu ifade
etti.
Ticari anlamda Türkiye ile Macaristan
arasında işbirliği olduğunu söyleyen
Pakdil, son dönemde durgunluk

"Türk-Macar Kardeştir"
Konuk heyet, aynı gün T B M M A B
Uyum Komisyonu Başkanvekili AK
Parti Antalya Milletvekili Yusuf Ziya
İrbeç ile de görüştü. Macar heyetinden
ziyaretinden duydukları memnuniyeti
dile getiren İrbeç, Macaristan'ın
yapıcı bir politika izlediğini görmenin
memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

konusu olmazsa 10-12

dönemine giren ticari işbirliğinin

Konuk heyet ayrıca, Dışişleri

faslı açabiliriz. Zaman

bundan sonra gelişeceğini

Komisyonu Başkanvekili, AK Parti

düşündüğünü kaydetti.

Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan

zaman yargı ve temel
haklar konusunda eleştiriler

Avrupa Birliği süreci içinde
Macaristan'ın katkılarının önemli

ile bir araya geldi. Konuk heyet başkanı
Hegedüs iki ülke arasında çok eskiye
dayanan ilişkiler bulunduğunu ifade

yapılıyor. Bu konuya hız

olduğunu söyleyen Pakdil, Türkiye'nin

veriyoruz. Tüm talepleri

hedefinin Avrupa Birliğine girmek

başkanlığında Türkiye'ye vereceği

yerine getirmemize rağmen

olduğunu vurguladı. Pakdil,

destekle bu ilişkilerin daha da

Macaristan'ın Avrupa Birliği

güçleneceğini dile getirdi. Türkçe

başkanlığı sürecinde de ciddi katkılar

olarak "Türk-Macar kardeştir" diyen

nedeniyle yargı ve temel

sağlayacağını belirtti. Enerji alanında

Hegedüs, bu söze uygun olarak

haklar faslını açamıyoruz"

da iki ülke arasındaki işbirliğinin

çalışmaları sürdürmek istediklerini

devam ettiğini söyleyen Pakdil,

kaydetti. Hegedüs, Türkiye'nin,

Macaristan'ın Nabucco projesine de

bölgenin istikrarına yönelik aktif dış

destek verdiğini hatırlattı.

politikasını takdir ettiklerini söyledi.

1-2 ülkenin engellemesi

diye konuştu.

26

Parlamentosunda buna karşı görüş
beyan eden bir taraf olmadığını

Haber

ederek, Macaristan'ın A B dönem

