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Na listach kandydatów na europosłów z Litwy - 6,5% Polaków
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Litewska Główna Komisja Wyborcza
(GKW) zaprezentowała portret
uśrednionego kandydata na europosła –
jest to 48- letni mężczyzna narodowości
litewskiej, osoba z wyższym
wykształceniem, której mienie
oszacowano na 1,379 mln litów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
odbęda się 25 maja. Litwa wybierze 11
eurodeputowanych. O 11 miejsc ubiega
się na Litwie 215 kandydatów: 62 kobiety
i 153 mężczyzn. Większość kandydatów
– 28,5% - należy do grupy 45-54- latków.

Najstarszym kandydatem jest 76- letni
Gabriel Jan Mincewicz z ramienia koalicji
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i
Sojuszu Rosjan „Blok Waldemara
Tomaszewskiego". Najmłodszą kandydatką jest 23- letnia Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, doradczyni
przewodniczącej litewskiego Sejmu. Startuje ona z listy Partii Pracy.

Najwyższa średnia wieku – wśród kandydatów z ramienia Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (56,3 lat),
najniższa (42,1 lat) – wśród kandydatów Partii Z ielonych.

O mandat europosła na Litwie będzie się ubiegać 183 Litwinów (85,12%), 14 Polaków (6,51%), 6 Rosjan
(2,79%), jeden Ormanin, Żyd i Białorusin (0,47%). 9 kandydatów nie deklarowało swojej przynależności
narodowej.

Wszyscy kandydaci na europosłów zadeklarowali mienie na prawie 297 mln litów, inf ormuje GKW.

Najbogatszym kandydatem jest przedstawiciel Ruchu Liberalnego Antanas Guoga (zadeklarował mienie
na ponad 93 mln litów). Na drugim miejscu najbogatszych kandydatów plasuje się Ramūnas Karbauskis z
Litewskiego Związku Rolników i Z ielonych (prawie 42 mln litów), na trzeciej pozycji – socjaldemokrata
Bronius Bradauskas z prawie 27 mln litów), na czwartym miejscu -  Remigijus Lapinskas z Partii Z ielonych
(ponad 20 mln litów), piątym - Almontas Kybartas z tejże Partii Z ielonych (ponad 9 mln litów).

Poseł z ramienia Partii Pracy Wiktor Uspaskich na tej liście zajął miejsce szóste z zadeklarowanym
mieniem szacowanym na 5 mln 434 tys. litów. Z deklarowanym mieniem wynoszącym 5 mln 363 tys. litów
do dziesiątki najbogatszych kandydatów traf ił również mer Wilna Artūras Zuokas.

Z danych GKW wynika, że „najbogatszą" listą kandydatów jest lista Ruchu Liberalnego, gdzie średnia
majątku wynosi 4,6 mln litów. Tuż za nią ze średnim mieniem w wysokości 2,28 mln litów plasuje się
Litewski Związek Rolników i Z ielonych oraz Litewska Partia Socjaldemokratyczna (1,8 mln litów).

Najskromniej w tym konteście wygląda koalicyjna lista „Bloku Waldemara Tomaszewskiego" (213,5 tys.
litów).
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