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Linkevičius i Sikorski - spotkanie po czterech latach

Linas Linkevičius i Radosław Sikorski, f ot. msz.gov.pl/
M. Kosiński

Czwartkowe spotkanie Linasa Linkevičiusa i
Radosława Sikorskiego było pierwszym od czterech
lat spotkaniem szef ów dyplomacji sąsiednich
państw. Ministrowie rozmawiali między innymi o
sytuacji mniejszości narodowych i współpracy
energetycznej.

"Przyjechaliśmy do Polski, aby odwiedzić bardzo
ważnego sąsiada i sojusznika. Mamy przed sobą
tyle wspólnych projektów, że do przeszłości powinny
odejść nieporozumienia czy niedomówienia" -
powiedział po spotkaniu minister L. Linkevičius.

"Mieliśmy na celu przywrócenie naszych stosunków na normalne tory. Za długo nie było porozumienia, i
prawdę mówiąc za długo nie było rozmów" -  dodał szef  litewskiego MSZ.

Ministrowie rozmawiali między innymi o prawach mniejszości polskiej na Litwie. Minister Sikorski
podkreślił, że Polska wraz z organizacjami międzynarodowymi czeka na uchwalenie obiecanej przez
litewski rząd ustawy o mniejszościach, która wydaje się najwłaściwszym miejscem do uregulowania
postulatów mniejszości narodowych.

"Poinf ormowałem ministra Sikorskiego o utworzeniu rządowej grupy roboczej, która ma przygotować
projekty poprawek do ustaw, dzięki którym moglibyśmy odpowiedzieć na te pytania. Minister powiedział,
że to nasza sprawa wewnętrzna i że ma on nadzieję, iż Litwa zrobi wszystko co należy, w trosce o
swoich obywateli. Ja również powiedziałem, że wszyscy obywatele Litwy są równie ważni: i Litwini, i
Polacy, i Rosjanie. Polski minister podkreślił, że przedstawiciele polskiej mniejszości, obywatele Litwy,
powinni być lojalni wobec kraju, w którym mieszkają. To oświadczenie godne szacunku" -  relacjonował L.
Linkevičius.

Radosław Sikorski stwierdził po spotkaniu z litewskim kolegą, że dokonano "przeglądu wzajemnych
stosunków".

"Z łożyłem konkretne propozycje współpracy. Zaof erowaliśmy kompleksowe wsparcie dla pierwszej
litewskiej prezydencji w Radzie UE, której życzymy sukcesu. Proponujemy także wsparcie organizacyjne i
polityczne dla organizacji szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, którego sukces leży w naszym
wspólnym interesie" -  wymienił Radosław Sikorski.

Minister Sikorski złożył ponadto of ertę przyłączenia Litwy do polskiego systemu gazociągów, co
umożliwiłoby wszystkim krajom bałtyckim korzystanie z powstającego właśnie terminalu gazu płynnego w
Świnoujściu.

Na podstawie: BNS, PAP, inf .wł. 
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