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Litewski parlament Fot. Marian
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17 lipca zakończyła się wiosenna
sesja parlamentu litewskiego.
Trwała od 10 marca. Podczas 51
posiedzeń plenarnych posłowie
przyjęli ponad 300 aktów
prawnych. Litewski Sejm pochylił
się między innymi nad projektami
aktów prawnych ważnych dla
mniejszości narodowych na Litwie,
w tym Polaków.
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Jedną z najważniejszych prac Sejmu było przyjęcie trybu rekompensaty emerytur i rent inwalidzkich
zmniejszonych w dobie kryzysu. Mając na uwadze fakt, że od 1 stycznia 2015 roku Litwa zamierza
wprowadzić euro, litewski parlament uchwalił tryb wymiany litów na euro. Podczas wiosennej sesji
parlament ustanowił bezpośrednie wybory merów oraz wprowadził dodatkowe ograniczenia przy
nabywaniu gruntów o przeznaczeniu rolnym. Ograniczenia mają na celu przeciwdziałanie nadużyciom
oraz ochronę interesów rolników i przedsiębiorstw rolnych. Podczas wiosennej sesji posłowie
wysłuchali rocznego orędzia prezydenta kraju oraz rocznego sprawozdania z działalności Rządu.

Sejm przyjął poprawki, które mają zwiększyć kontrolę działalności unii kredytowych oraz umożliwił od
2015 roku nabywanie tańszych (wolnych od akcyzy) olejów napędowych przez większą liczbę rolników.
Tańsze paliwa będą mogli nabywać również hodowcy świń, drobiu, grzybów oraz pszczelarze.

Sejm Litwy zaostrzył kary za molestowanie seksualne dzieci, ustanowił odpowiedzialność karną za
piractwo medialne, zakazał odbywania przeszukań i dokonywania zatrzymań w obecności osób
nieletnich.

Sejm uchwalił poprawki, na mocy których dofinansowanie obronności kraju jeszcze w tym roku
zostanie zwiększone o dodatkowe 130 mln litów. Tym samym budżet wojskowy przekroczył kwotę 1
mld litów.

Parlament zaczął czytanie projektów dotyczących pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości,
prace nad tym aktami prawnymi będzie kontynuował podczas jesiennej sesji. Litewski sejm pochylił się
nad dwoma projektami w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości. Projekt
zarejestrowany przez socjaldemokratów Gediminasa Kirkilasa Irenę Šiaulienė przewiduje oryginalny
zapis nazwisk na podstawowej stronie paszportu z użyciem nielitewskich liter alfabetu łacińskiego.
Alternatywny projekt zakłada oryginalną pisownię nazwisk jedynie na dodatkowej stronie dokumentów
tożsamości.

Na jesieni ma być również kontynuowane rozpatrywanie projektu Ustawy o mniejszościach
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narodowych. Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. Litwa nie ma Ustawy o mniejszościach
narodowych, bowiem obowiązująca przez 20 lat ustawa wygasła i nie została przedłużona. Od tamtego
czasu mniejszości narodowe na Litwie, w tym polska społeczność oraz Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie apelują i czynnie zabiegają o przyjęcie ustawy, która ma uregulować prawa i obowiązki nie-
Litwinów, którzy stanowią 16% populacji kraju.

Na podst. inf. Kancelarii Sejmu RL, inf. wł.
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