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„X”, „Q” i „W” wkroczyły do kuluarów Sejmowych
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Sejm włączył zielone światło projektom, które mogą
pozwolić na rejestrację nazw spółek i organizacji
używając wszystkich liter łacińskich – nie tylko
litewskich.

48 posłów na Sejm głosowała za, 18 wstrzymało i 12 było
przeciw poprawkom do Ustawy języka państwowego i
Kodeksu Cywilnego. Projekty powędrują do Komitetów
Sejmowych, a na obrady Sejmu traf ią podczas sesji
jesiennej.

Wyżej wymieniona poprawka przewiduje, że nazwa osoby prawne może składać ze wszystkich liter
litewskiego i łacińskiego alf abetu. 
Inicjator poprawki liberał Remigijus Šimašius argumentował tym, że zakaz łacińskich liter w nazwach spółek
istnieje tylko w dwóch państwach Unii Europejskiej: na Litwie i w Słowenii.

„Dzisiaj na Litwie możemy mieć „Maximę” i inne nazwy, ponieważ w prawie istnieje luka pozwalająca na
zagraniczne nazwy. Łacińskie litery można używać, jeżeli zakłada się f ilia zagranicznej spółki. Natomiast
drobny litewski przedsiębiorca ma trudności z nazwaniem spółki, która odpowiadałaby jego klientom i
inwestorom” -  argumentował Šimašius.

„Spróbujcie w Londynie albo Paryżu ładną litewską nazwą przyciągnąć klientów- można, ale bardzo ciężko.
Nasuwa się pytanie, dlaczego chcemy obciążyć działalność przedsiębiorców” -  t łumaczył polityk.
Poprawka głównie dotyczy tylko kilku łacińskich liter, których przedsiębiorcy mogliby używać w swoich
nazwach: to „X”, „Q” i „W”.
Konserwatysta Arvydas Vidžiūnas kontrargumentował twierdząc, że poprawka prowadzi do utracenia
litewskiej tożsamości.

„Czy wam się nie wydaje, że my, przez nikogo nie zmuszani, rezygnujemy ze swego terytorium kulturowego,
zaczynamy od drobnostek, dalej czekają nazwiska, a później zrezygnujemy z wielkiej części swej
tożsamości” -  powiedział Vidžiūnas.

Pod poprawką do Ustawy języka państwowego podpisali się liberałowie Remigijus Šimašius i Petras
Auštrevičius, Andrius Mazuronis z partii „Porządek i Sprawiedliwość”, socjaldemokratka Birutė Vėsaitė,
Vytautas Gapšys z Partii Pracy i konserwatysta Dainius Kreivys.

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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