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Tomaszewski: Poprzemy budżet, ale są pewne
momenty do uzgodnieniaAWPL poprze budżet

Starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie Rita T amašunienė powiedziała
PL DELFI, że w czwartkowym głosowaniu
frakcja poprze uchwalenie budżetu. We
wtorek (18 grudnia) posłowie AWPL,
Partii Pracy (Darbo partija) oraz
„Porządku i Sprawiedliwości” („T varka Ir
teisingumas”) sprzeciwiali się, aby we
czwartek Sejm zatwierdził budżet.

Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie
partnerów koalicyjnych. W spotkaniu
uczestniczyli l ider AWPL i europoseł
Waldemar Tomaszewski oraz starosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė. Tomaszewski
powiedział, że partia poprze budżet, ale są pewne niuanse.

„Oczywiście, że poprzemy, raczej poprzemy, ale są pewne aspekty do uzg odnienia. (…)
Otrzymaliśmy odpowiedź, że nasze żądania zostaną uwzg lędnione. Zostało parę spraw.
Do czwartku to trzeba dopracować” – powiedział  PL DELFI Tomaszewski. Zdaniem
przewodnicząceg o AWPL chodzi o prog ramy inwestycyjne w różnych dziedzinach:
oświaty, kultury oraz ochrony zabytków.

Starosta frakcji również potwierdziła, że posłowie AWPL będą g łosowali za uchwaleniem
budżetu. „Będziemy g łosowali za uchwaleniem budżetu. We wtorek wstrzymaliśmy się od
g łosu bo było dużo niejasności” – powiedziała Tamašunienė. Jej zdaniem w budżecie były
niedopracowane kwestie związane z dopłatami dla rolników oraz prog ramami
inwestycyjnymi. Tamašunienė poinformowała, że w spotkaniu koalicyjnym uczestniczyli
ministrowie i obecnie nie ma żadnych pytań, z jakich  środków mają być finansowane
konkretne projekty.

Premier RL Alg irdas Butkevičius również był zadowolony ze spotkania. Premier
poinformował dziennikarzy, że zostały wyjaśnione wszystkie kwestie i z zatwierdzeniem
budżetu nie będzie żadnych problemów. Zdaniem premiera posłowie Partii Pracy
g łosowali „przeciw” nie w ramach protestu, że socjaldemokraci chcą g losować za
uchyleniem immunitetów poselskich, a dlateg o, że są niezadowoleni w jaki sposób mają
być asyg nowane środki finansowe.

Zdaniem Wiktora Uspaskicha projekt budżetu przyszykowała proprzednia koalicja,
dlateg o z budżetu państwa są finansowane tylko okręg i tradycyjnie wspierające
konserwatystów podczas wyborów.

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
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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