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Po spotkaniu z premierem Algirdasem
Butkevičiusem, a później z Radą Polityczną koalicji
rządzącej lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
oświadczył, że jego partia postanowiła pozostać w
rządzie, podał BNS.

Przed posiedzeniem lider partii Waldemar Tomaszewski
spotkał się z premierem Algirdasem Butkevičiusem, z
którym omówione zostały kwestie związane z
f unkcjonowaniem koalicji oraz trudności, które wynikły
podczas jej pracy. Po półgodzinnym spotkaniu z premierem przewodniczącemu AWPL Waldemarowi
Tomaszewskiemu udało się wyjaśnić większość kwestii problematycznych oraz uzgodnić mechanizm
realizacji postanowień rady koalicyjnej, oświadczyło biuro prasowe AWPL.

„Jestem zadowolony ze spotkania z premierem i z Radą Polityczną. W najbliższej przyszłości będziemy
próbowali rozwiązać wszystkie dotychczasowe problemy. Terminów jeszcze nie uzgodniliśmy, ale
porozumienie praktycznie osiągnęliśmy” -  po posiedzeniu Rady Politycznej powiedział Tomaszewski.

Lider AWPL nie skonkretyzował w jakich kwestiach doszło do porozumienia z premierem.

„Rozmawialiśmy o budżecie, o pewnych kwestiach oświatowych, o współpracy naszych partii w
niektórych samorządach” -  odparł europoseł.

Na spotkaniu partnerów koalicyjnych, które się odbyło po spotkaniu przedstawicieli AWPL z premierem,
zostały poruszone kwestie dotyczące pracy koalicji, omówiono sytuację gospodarczą i socjalną w kraju.
W większości kwestii spornych udało się osiągnąć porozumienie. Postanowiono, że podczas serii
spotkań roboczych, które zaczną się już dzisiaj, przyjęty zostanie harmonogram realizacji konkretnych
decyzji.

Po zakończeniu posiedzenia podczas wspólnej konf erencji prasowej liderów partii koalicyjnych Algirdasa
Butkevičiusa, Waldemara Tomaszewskiego, Wiktora Uspaskicha i Rolandasa Paksasa mówili oni o
przebiegu rady politycznej oraz zadeklarowali dalszą żywotność koalicji czterech partii.

Wszelkie inf ormacje 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, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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