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Przewodniczący EKR M. Callanan spotkał się z kierownictwem
AWPL

Wczoraj z tradycyjną wizytą przed prezydencją w UE przybył na Litwę przewodniczący Parlamentu
Europejskiego (PE) Martin Schulz oraz szef owie f rakcji, m.in. przewodniczący parlamentarnej grupy
Europejskich Konserwatystów i Ref ormatorów (EKR) Martin Callanan.

Delegacja Parlamentu Europejskiego wczoraj w Pałacu Prezydenckim spotkała się z Prezydent Dalią
Grybauskaitė, ministrami i przedstawicielami Sejmu. Przewodniczący PE oraz szef owie f rakcji PE
dyskutowali z przedstawicielami strony litewskiej na aktualne tematy dotyczące nadchodzącej prezydencji
Litwy w Radzie Europy.

Przewodniczący f rakcji EKR M. Callanan zwrócił się do Pani Prezydent oraz Gabinetu Ministrów z pytaniem,
kiedy zostaną rozwiązane problemy, dotyczące mniejszości narodowych. „Niestety, moje pytanie zostało
zignorowane i nie doczekałem się odpowiedzi" – mówił szef  EKR.

Przewodniczący EKR Martin Callanan oraz Sekretarz Generalny EKR Frank Barrett po spotkaniu w Pałacu
Prezydenckim udali się na spotkanie z przewodniczącym delegacji litewskiej w Grupie EKR w PE,
przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, eurodeputowanym Waldemarem Tomaszewskim oraz
delegacją AWPL.

Spotkanie odbyło się w Biurze EKR w Wilnie. EKR jest jedyną f rakcją Parlamentu Europejskiego, która ma
swoje przedstawicielstwo na Litwie. „Cieszymy się, że w tak napiętym harmonogramie wizyty znaleźliście
czas na spotkanie z kierownictwem AWPL. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z owocnej współpracy naszej
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partii z grupą EKR" – powitał gości eurodeputowany W. Tomaszewski.

W spotkaniu udział wzięli również: Rita Tamaszuniene, przewodnicząca Sejmowej Frakcji AWPL; Zdzisław
Palewicz, wiceprzewodniczący AWPL, mer rejonu solecznickiego; Zbigniew Jedziński, wiceprzewodniczący
AWPL, poseł na Sejm RL.

Przedstawiciele AWPL z delegatami PE omówili aktualne kwestie. Poruszono m.in. temat zbliżających się
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyrażono ubolewanie nad sztucznymi próbami większych partii
podniesienia progu wyborczego i ograniczenia możliwości tych mniejszych partii w wyborach do PE.

M. Callanan cieszył się ze świetnej współpracy z partią AWPL i wyraził nadzieję, że po wyborach do PE w
przyszłym roku EKR będzie mogła przywitać liczniejszą grupę eurodeputowanych z ramienia AWPL.

Po spotkaniu Przewodniczący oraz Sekretarz Generalny Grupy EKR udali się na spacer po pięknej
wileńskiej starówce. W piątek, w ramach kontynuacji dwudniowej wizyty delegatów PE, przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego mieli spotkanie z posłami na Sejm RL.
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