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Osobiste spotkanie europosła Waldemara
Tomaszewskiego z premierem Wielkiej Brytanii
Davidem Cameronem.

W dniu 18 października 2012 roku w Brukseli, przed
szczytem przywódców państw Unii Europejskiej,
odbyło się spotkanie przewodniczących oraz
liderów part ii europejskich pod przewodnictwem
premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona.

W spotkaniu wziął  udział  Waldemar Tomaszewski
— przewodniczący AWPL, a także Petr Nečas —
premier Czech, Anna Fotyga — była minister spraw
zagranicznych Polski, Prawo i Sprawiedliwość, Joël
Voordewind — wiceprzewodniczący
współrządzącej Holandią Unii Chrześcijańskiej,
Roberts Zile — przewodniczący part ii Dla Ojczyzny i Wolności/Łotewski Narodowy Ruch
Niepodległości, Jean Marie Dedecker — przewodniczący belgijskiej part ii LDD, Crist iana Muscardini
— przewodnicząca CSR z Włoch, Fernand Kartheiser — przewodniczący part ii ADR z
Luksemburga, Ondrej Dostal — przewodniczący słowackiej Obywatelskiej Part ii Konserwatywnej,
George Targamadze — przewodniczący Chrześcijańskiego Ruchu Demokratycznego w Gruzji
oraz Bart  De Wever — przewodniczący Nowego Sojuszu Flamandzkiego w Belgii.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych problemów i wyzwań, stojących przed Unią
Europejską w dobie kryzysu, które poruszone zostaną podczas szczytu przywódców państw UE.
Narada liderów part ii europejskich była poświęcona między innymi proponowanej reformie Unii
Europejskiej, polegającej na utworzeniu odrębnego budżetu UE tylko dla państw strefy euro.
Byłoby to faktyczne stworzenie podwójnego systemu f inansowego, co budzi wielkie wątpliwości
liderów part ii skupionych w Grupie EKR w Parlamencie Europejskim. Obecni na zebraniu politycy z
uznaniem odnieśli się do wypowiedzi europosła Tomaszewskiego, który stwierdził , że nie można
zgodzić się na budowę Europy dwóch prędkości, gdyż byłoby to niekorzystne zwłaszcza dla
nowych państw członkowskich. Ponadto poseł powiedział , że Europa nie może stawiać tylko na
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sprawy f inansowe, musi kierować się wartościami chrześcijańskimi, jeśli ma przetrwać.

Na koniec narady premier Wielkiej Brytanii David Cameron spotkał się osobiście z
przewodniczącym AWPL Waldemarem Tomaszewskim. Obaj politycy analizowali stanowisko EKR
przed szczytem unijnym oraz omówili sytuację polityczną po wyborach parlamentarnych na Litwie.
Premier Cameron pogratulował liderowi AWPL sukcesu wyborczego.
Udział przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego w tak ważnym spotkaniu jest
dowodem wysokiej pozycji oraz docenieniem znaczenia part ii AWPL w strukturach polityki
europejskiej, szczególnie w kontekście sukcesu Akcji w wyborach parlamentarnych na Litwie.
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