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Siódmy wiceprzewodniczący Sejmu dla
AWPLKomentarz Tomaszewskiego.
Aktualizacja z godz. 17:43

Przewodniczący Sejmu będzie miał siedmiu
zastępców. Prawdopodobnie stanowisko
siódmego zastępcy przypadnie Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski
powiedział  PL DELFI, że zgodnie z ustaleniami
koalicyjnymi siódmy wiceprzewodniczący ma
należeć do AWPL. „To zostało uzgodnione.
Dzisiaj Sejm w pierwszym czytaniu przyjął
poprawki do statutu“ – wyjaśnił  Tomaszewski.

Najprawdopodobniej stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmu zajmie poseł Jarosław
Narkiewicz. „Tak mówiłem już, że zgłoszę Radzie Naczelnej AWPL kandydaturę Jarosława
Narkiewicza“ – dodał Tomaszewski.

Siódmy wiceprzewodniczący?

Posłowie AWPL w Sejmie RL w rozmowie z PL DELFI byli bardziej powściągliwi w
wypowiedziach. „Stanowisko siódmego wiceprzewodniczącego Sejmu, jest  bardziej związane z
przyszłorocznym przewodnictwem Litwy w Unii Europejskiej. Planuje się, że to stanowisko
będzie należało do AWPL, jest  to jednak sprawa dalszych ustaleń” – powiedziała PL DELFI Rita
Tamašunienė , starosta f rakcji AWPL w Sejmie. Tamašunienė zaznaczyła tylko, że podczas
rozmów koalicyjnych było uzgodnione, iż jeden wiceprzewodniczący będzie należał do AWPL.

Poseł Jarosław Narkiewicz nie chciał  na razie komentować sprawy. „Na razie została przyjęta
poprawka do statutu, że będzie dodatkowe stanowisko wiceprzewodniczącego. Jest  to
związane ze zwiększeniem objętości pracy samego Sejmu. I na tym etapie to jest  tyle” –
powiedział  PL DELFI Narkiewicz.

Za zmianą statutu sejmowego zagłosowało 64 parlamentarzystów, przeciw – 12, wstrzymało
się – 18.

Przewodnictwo w Unii

Konieczność siódmego zastępcy koalicja rządząca argumentowała zbliżającym się
przewodnictwem w Unii Europejskiej.

Obecnie przewodniczący Sejmu Vydas Gedvilas ma pięciu zastępców. Na stanowisku
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Obecnie przewodniczący Sejmu Vydas Gedvilas ma pięciu zastępców. Na stanowisku
pierwszego zastępcy jest  Vytautas Gapšys z Part ii Pracy (Darbo part ija), a zastępcami są:
socjaldemokraci Gediminas Kirkilas, Algirdas Sysas, Kęstas Komskis z part ii „Porządek i
Sprawiedliwość” („Tvarka i teisingumas”), oraz przedstawicielka opozycji – konserwatystka
Irena Degut ienė.

Według statutu stanowisko szóstego zastępcy przewodniczącego Sejmu należy do opozycji,
dlatego siódme miejsce prawdopodobnie przypadnie AWPL.

Socjaldemokrata Juozas Olekas dał do zrozumienia, że nowe stanowisko przypadnie AWPL.
„W skład koalicji rządzącej wchodzą cztery f rakcje, dlatego uważam, że wszystkie powinny być
reprezentowane. Byłoby dobrze, aby każda frakcja miała swego wiceprzewodniczącego” -
powiedział  Olekas.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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