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Narkiewicz: Jest to docenienie roli Polaków na
LitwiePolak został wiceprzewodniczącym
Sejmu

Poseł AWPL Jarosław Narkiewicz został
szóstym wiceprzewodniczącym Sejmu. W
tajnym głosowaniu 73 posłów poparło
kandydaturę Narkiewiczem, 43 głosowało
przeciw.

„Postrzeg am to (wybór na
wiceprzewodnicząceg o Sejmu – przyp. PL
DELFI) przede wszystkim jako docenienie roli
społeczności polskiej na Litwie. Nie jesteśmy
tylko mniejszością narodową, a obywatelami
Litwy, których g łos jest słyszalny” –
powiedział  PL DELFI Jarosław Narkiewicz.

„Nasza koalicja jest dosyć duża, 86 posłów, nas czeka przewodnictwo w Unii Europejskiej,
prog ram rządowy jest bardzo obszerny, właśnie dlateg o i zg odnie z uzg odnieniami
koalicyjnymi, proponuję Narkiewicza na wiceprzewodnicząceg o Sejmu” – zaapelował
przed g łosowaniem przewodniczący Sejmu Vydas Gedvilas. Zdaniem Gedvilasa
Narkiewicz będzie móg ł reprezentować Sejm na imprezach mniejszości narodowych, a
będąc członkiem prezydium Sejmu szybciej będzie informował swoją frakcję o przyjętych
decyzjach.

Jarosław Narkiewicz również przed g łosowaniem podziękował za udzielone zaufanie
partnerom koalicyjnym, Radzie Naczelnej AWPL oraz osobiście przewodniczącemu AWPL
Waldemarowi Tomaszewskiemu. „Jest to zaszczyt i obowiązek. Dlateg o podziękowałem
osobom, którzy mi zaufały” – wyjaśnił  PL DELFI Narkiewicz.

W tajnym g łosowaniu 97 posłów poparło kandydaturę Narkiewiczem, 2 g łosowało
przeciw, a 3 wstrzymało się od g łosu. Po przyjęciu poprawek do statutu sejmoweg o,
obecnie przewodniczący Sejmu będzie miał 7 wiceprzewodniczących. 7
wiceprzewodniczący będzie należał do opozycji. Prog nozuje się, że nim zostanie były
minister sprawiedliwości Remig ijus Šimašius.

AWPL jest członkiem koalicji rządzącej. Zg odnie z ustaleniami koalicyjnymi AWPL
oddelg owała swojeg o przedstawiciela na ministra energ etyki, którym został  Jarosław
Niewierowicz. AWPL dostała w udziale również 5 wiceministrów w różnych resortach.

Wiceministrem energ etyki ma zostać sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskieg o
Renata Cytacka, wiceministrem łączności - wicedyrektor administracji Samorządu
Rejonu Wileńskieg o Władysław Kondratowicz, wiceministrem oświaty i nauki -
wicedyrektor administracji Samorządu m. Wilna Edyta Tamošiūnaitė, wiceministrem
rolnictwa – Leokadia Poczykowska, zaś wiceministrem kultury - sekretarz Związku
Polaków na Litwie (ZPL) Edward Trusewicz.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
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obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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