pl.delfi.lt
http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/tomaszewski-poprzemy-budzet-ale-sa-pewne-momenty-do-uzgodnienia.d?
id=60259375#ixzz2FaQZIO7j

Tomaszewski: Poprzemy budżet, ale są pewne
momenty do uzgodnieniaAWPL poprze budżet
Star osta fr akcji Akcji Wybor czej Polaków
na Litwie Rita T amašunienė powiedziała
PL DELFI, że w czwar tkowym g łosowaniu
fr akcja popr ze uchwalenie budżetu. We
wtor ek (18 g r udnia) posłowie AWPL,
Par tii Pr acy (Dar bo par tija) or az
„Por ządku i Spr awiedliwości” („T var ka Ir
teising umas”) spr zeciwiali się, aby we
czwar tek Sejm zatwier dził budżet.
Wczoraj wieczorem odbyło się spotkan ie
partn erów koalicyjn ych . W spotkan iu
uczestn iczyli lider AWPL i europoseł
Waldemar Tomaszewski oraz starosta frakcji AWPL Rita Tamašun ien ė. Tomaszewski
powiedział, że partia poprze budżet, ale są pewn e n iuan se.
„Oczywiście, że poprzemy, raczej poprzemy, ale są pewn e aspekty do uzg odn ien ia. (…)
Otrzymaliśmy odpowiedź, że n asze żądan ia zostan ą uwzg lędn ion e. Zostało parę spraw.
Do czwartku to trzeba dopracować” – powiedział PL DELFI Tomaszewski. Zdan iem
przewodn icząceg o AWPL ch odzi o prog ramy in westycyjn e w różn ych dziedzin ach :
oświaty, kultury oraz och ron y zabytków.
Starosta frakcji równ ież potwierdziła, że posłowie AWPL będą g łosowali za uch walen iem
budżetu. „Będziemy g łosowali za uch walen iem budżetu. We wtorek wstrzymaliśmy się od
g łosu bo było dużo n iejasn ości” – powiedziała Tamašun ien ė. Jej zdan iem w budżecie były
n iedopracowan e kwestie związan e z dopłatami dla roln ików oraz prog ramami
in westycyjn ymi. Tamašun ien ė poin formowała, że w spotkan iu koalicyjn ym uczestn iczyli
min istrowie i obecn ie n ie ma żadn ych pytań , z jakich środków mają być fin an sowan e
kon kretn e projekty.
Premier RL Alg irdas Butkevičius równ ież był zadowolon y ze spotkan ia. Premier
poin formował dzien n ikarzy, że zostały wyjaśn ion e wszystkie kwestie i z zatwierdzen iem
budżetu n ie będzie żadn ych problemów. Zdan iem premiera posłowie Partii Pracy
g łosowali „przeciw” n ie w ramach protestu, że socjaldemokraci ch cą g losować za
uch ylen iem immun itetów poselskich , a dlateg o, że są n iezadowolen i w jaki sposób mają
być asyg n owan e środki fin an sowe.
Zdan iem Wiktora Uspaskich a projekt budżetu przyszykowała proprzedn ia koalicja,
dlateg o z budżetu pań stwa są fin an sowan e tylko okręg i tradycyjn ie wspierające
kon serwatystów podczas wyborów.
Wszelkie in formacje opublikowan e n a DELFI zabran ia się publikować n a in n ych
portalach in tern etowych , w mediach papierowych lub w in n y sposób
rozpowszech n iać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostan ie uzyskan a, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

