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Polacy przystąpią do koalicji

Leonard Talmont i Waldemar Tomaszewski,
fot . wilnoteka.lt

AWPL dołączy do formowanej koalicji
rządzącej - po środowej naradzie oznajmił
kandydat na premiera Algirdas Butkevičius.
Waldemar Tomaszewski ostateczną decyzję
uzależnia jednak od postanowienia rady part ii.
Ciągle nie wiadomo, które ministerstwo
otrzymają Polacy.

"Najważniejsze ustalenia poczyniliśmy wczoraj, i to są podstawowe osiągnięcia. Dziś
omówiliśmy inne aspekty pracy w koalicji i na tym etapie jesteśmy zadowoleni, ale naszą
decycję musi jeszcze potwierdzić rada part ii. Wcześniej rada podjęła decyzję, że nasze warunki
w koalicji mają być nie gorsze niż Porządku i Sprawiedliwości, po skończonych negocjacjach
wiemy, że te warunki będą trochę gorsze, ale szczegółów dzisiaj nie zdradzimy" - powiedział
Waldemar Tomaszewski.

Jak W. Tomaszewski powiedział  "Wilnotece", Rada Naczelna AWPL będzie obradowała w
czwartek przed południem. Oprócz kwest ii przystąpienia do koalicji zostanie omówiona sprawa
mandatów poselskich - AWPL już wcześniej deklarowało, że jeden z wybranych posłów
zrzeknie się mandatu na rzecz Iriny Rozowej z Sojuszu Rosjan, z którym Polacy startowali z
jednej listy. Na razie part ia nie podaje konkretnych nazwisk.

AWPL otrzyma jedno z ministerstw, które wcześniej było przewidziane dla Part ii Pracy, a były
to: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo
Oświaty i Nauki oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

Lider Part ii Pracy Viktoras Uspaskich zdradził , że Polakom najbardziej zależy na tym resorcie, z
którego dziedziny najwięcej postulatów AWPL traf i do programu nowego rządu. Nie powiedział
jednak, o które ministerstwo chodzi.

Tymczasem przewodniczący socjaldemokratów Algirdas Butkevičius poinformował
dziennikarzy, że podczas negocjacji rozmawiano z AWPL o Ministerstwie Energetyki. "Nie ma
ostatecznej decyzji, ale taki wariant, jako jeden z kilku, był omawiany" - przyznał Butkevičius.
Dodał, że innych wariantów omówić nie zdołano.

Z kolei Waldemar Tomaszewski kategorycznie odmawia komentarzy na temat możliwych tek
ministerialnych. Poinformował jedynie, że oprócz urzędu ministra, AWPL będzie także
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prowadziło rozmowy dotyczące stanowisk wiceministrów.

Umowa koalicyjna z AWPL ma zostać podpisana w czwartek. Razem z przedstawicielami
AWPL koalicja rządząca w sejmie miałaby 85-86 miejsc.

Na podstawie: BNS, inf .wł. 
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