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Po  wsp ó lnym sukce sie  w ub ie g ło ro cznych wyb o rach
p arlame ntarnych na Litwie  AWPL i Alians Ro sjan l iczą na

p o wtó rkę  sukce su w wyb o rach d o  Parlame ntu
Euro p e jskie g o  Fo t. Marian Paluszkie wicz

Re klama

Stanisław Tarasiewicz

Polacy i Rosjanie razem w wyborach do EP

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i Alians Rosjan
wystawią wspólną listę w przyszłorocznych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Poinformowali o tym prezesi partii europoseł
Waldemar Tomaszewski i posłanka na Sejm, RL
Irina Rozowa na wczorajszej (4 grudnia)
konferencji prasowej.

— Dzisiaj złożyliśmy wniosek o wspólnym udziale
naszych partii w wyborach do Parlamentu
Europejskiego – powiedział europoseł Waldemar
Tomaszewski. Wyjaśnił, że decyzja ta podyktowana
dotychczasowym doświadczeniem wynikającym ze
współpracy AWPL i AR.
— Po udanych w ubiegłych latach wyborach samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz
parlamentarnych, w których zdobyliśmy 8 miejsc w Sejmie, jest rzeczą naturalną, że będziemy kontynuowali
tę współpracę – powiedział Waldemar Tomaszewski.

Irina Rozowa wyraziła nadzieję, że współpraca dwóch partii w przyszłych wyborach do PE pozwoli również
zwiększyć ilość euromandatów.
— Waldemar Tomaszewski doskonale pracuje na f orum europejskim i na pewno nie jest tam słabym
ogniwem, lecz skutecznie broni interesów naszych wyborców. Mam nadzieję, że nasza współpraca
przyniesie kolejne sukcesy i zwiększymy liczbę posiadanych mandatów i zespołowa praca będzie bardziej
owocna – powiedziała Irina Rozowa.
Lider AWPL powiedział z kolei, że rosnące poparcie dla partii nie tylko mniejszości narodowych, ale też
Litwinów pozwala na optymizm wobec przyszłych wyników wyborów do PE.

— Są szanse na zdobycie dwóch mandatów – powiedział Tomaszewski.
Zdaniem posłanki Rozowej, obecność przedstawicieli mniejszości narodowych w
Parlamencie Europejskim, jest dziś szczególnie ważna, zwłaszcza wobec
narastającego nie tylko w kraju, ale też w całej Europie zjawiska przymusowej asymilacji.
— Wobec procesów globalizacji ważnym jest zachowanie swojej tożsamości, żeby Niemcy pozostawali
Niemcami, Francuzi Francuzami, a Litwini Litwinami – powiedziała Irina R

http://kurierwilenski.lt
http://kurierwilenski.lt/2013/12/04/polacy-i-rosjanie-razem-w-wyborach-do-ep/
http://kurierwilenski.lt/wp-content/uploads/2013/12/05_grudzien_front_1.jpg


Je st nad zie ja, że  wsp ó łp raca d wó ch p arti i  w p rzyszłych
wyb o rach d o  PE p o zwo li ró wnie ż zwię kszyć i lo ść

e uro mand ató w Fo t. Marian Paluszkie wicz

ozowa.

Zarówno AWPL, jak też Sojusz Rosjan zadeklarowali
otwartość na propozycje innych sił politycznych w
sprawie wspólnego udziału w kampanii wyborczej.
„Jeśli inne partie wyrażą chęć wspólnego udziału z
nami w wyborach do PE – jesteśmy otwarci na
propozycje. Przypomnę, że, dla przykładu, w 2012
roku podczas wyborów do Sejmu współpracowaliśmy
z Litewską Partią Ludową” – zaznaczył Waldemar
Tomaszewski.

Liderzy dwóch partii raz jeszcze kategorycznie
odrzucili insynuacje o współpracy z Rosją, co, według
litewskich mediów, wynika ze sprawozdania o
zagrożeniach dla bezpiecze

ństwa narodowego autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.
Odpowiadając na te insynuacje, Waldemar Tomaszewski zauważył, że inf ormacja zawarta w sprawozdaniu
Departamentu jest dezinf ormacją. Ubolewał też, że instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa
narodowego dopuszcza się takich dezinf ormacji oraz że jej poziom kompetencji „jest bardzo słaby”.

Lider AWPL poinf ormował, że wspólna lista kandydatów obydwu partii jest obecnie przedmiotem dyskusji, a
wyniki tych dyskusji zostaną przedstawione w ustawowym terminie przed wyborami do EP.
Wybory te są zaplanowane na 25 maja 2014 roku. Odbędą się one razem z ewentualną II turą wyborów
prezydenckich.
Lider AWPL powiedział, że przedwczesnym jest mówienie o udziału AWPL i AR w wyborach prezydenckich.
Zaznaczył jednak, że również w tych wyborach oczekuje wspólnej decyzji z partnerami z Aliansu Rosjan.
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