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AWPL może otrzymać dwa ministerstwa

7 lis
2012

Według nieof icjalnych informacji, jakie uzyskał „Kurier”, przedstawiciele Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie mogą stanąć na czele dwóch ministerstw.  AWPL prowadzi negocjacje
z nową koalicją rządzącą.

„Tak, rozmawiamy z koalicją już o dwóch ministerstwach. Na razie jednak za wcześnie jest
mówić, jakie to będą resorty. Sytuacja zmienia się z każdym dniem i t rzeba tu odnotować
pozytywną dynamikę. Zachowujemy w tych rozmowach spokojną, ale stanowczą pozycję.
Musimy być równorzędnym partnerem” — powiedział  „Kurierowi” Waldemar Tomaszewski.
Według nieof icjalnych informacji mowa idzie o ministerstwach rolnictwa, komunikacji i kultury
lub o innych resortach.

Na początku tygodnia Rada Naczelna AWPL przyjęła zaproszenie dołączenia do nowo
powstałej koalicji rządzącej składającej się z part ii — Socjaldemokratycznej, Pracy oraz
„Porządek i Sprawiedliwość”. Rada Naczelna zastrzegła jednak, że Akcja Wyborcza gotowa
wejść w skład nowej koalicji na warunkach podobnych do tych, jakie uzyskała part ia „Porządek i
Sprawiedliwość”, ponieważ dysponuje w nowym Sejmie podobną co do wielkości f rakcją co i
PiS.

Nowo powstała koalicja zawarła umowę, że w nowym rządzie socjaldemokraci dysponujący 38
mandatami poselskimi otrzymają stanowisko premiera oraz 7 ministerstw. Part ia Pracy, mająca
29 mandatów, będzie miała 5 ministerstw oraz stanowisko przewodniczącego Sejmu, z kolei
part ia „Porządek i Sprawiedliwość” z 11 mandatami będzie miała w nowym rządzie dwa
ministerstwa.

W poniedziałek liderzy koalicji oświadczyli, że zapraszają AWPL do dołączenia się do koalicji i
zaproponowali kilka stanowisk zastępców ministrów. Z kolei już we wtorek koalicja zgadzała
się, aby AWPL objęła w nowym rządzie kierownictwo jednym z ministerstw. Na rzecz Polaków z
kierowania jednym z resortów gotowa była zrezygnować Part ia Pracy. Wczoraj natomiast z
informacji uzyskanych przez „Kurier” wynika, że nowo powstała koalicja skłania się ku temu,
aby przedstawiciele AWPL stanęli na czele dwóch ministerstw.

Zdaniem liderów koalicji wejście Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w skład nowego rządu
pozytywnie wpłynie na rozwój stosunków polsko-litewskich.

„Sądzę, że Polska jest  naszym partnerem strategicznym. Udział AWPL w koalicji jest  możliwy i
to ułatwiłoby rozstrzyganie strategicznych problemów energetycznych, które należy
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uzgadniać z państwami sąsiednimi, a także utrzymywania pewnego stanowiska w dyskusjach
unijnych” — oświadczył lider socjaldemokratów Algirdas Butkevičius.
Zapowiedział  też, że jeżeli zostanie premierem, z pierwszymi wizytami uda się na Łotwę i do
Polski.
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