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Kirkilas: Spotkanie Zgromadzenia Polsko-Litewskiego odbędzie
się po przyjęciu Ustawy o mniejszościach narodowych

„Tak właśnie postanowiliśmy, że spotkanie odbędzie się, jeśli Ustawa zostanie przyjęta we wrześniu, a to jest
bardzo prawdopodobne. Jeśli to się uda, spotkanie odbędzie się w październiku” – powiedział zw.lt Kirkilas.

Zdaniem socjaldemokraty Ustawę o mniejszościach narodowych można przyjąć w ciągu jednego dnia. „Obecnie
wysłaliśmy jeszcze jedno zapytanie do Państwowej Komisji Języka Litewskiego. W ciągu tygodnia musimy
otrzymać odpowiedź, a jak wszystko będzie jasne, to ustawę będzie można przyjąć w ciągu jednego dnia” –
wytłumaczył wiceprzewodniczący.

Kirkilas we wtorek wrócił z oficjalnej wizyty w Warszawie. Wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu, po spotkaniu z
wicemarszałkiem Eugeniuszem Grzeszczakiem, oświadczył, że spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej odbędzie się w październiku w Warszawie.

Polska strona postawiła jednak swoje warunki. Zgromadzenie odbędzie się, ale tylko po konkretnych działaniach
na rzecz praw mniejszości narodowych na Litwie. ,,Czekamy na wprowadzenie wielokrotnie zapowiadanych,
konkretnych zmian prowadzących do realnej poprawy sytuacji polskiej mniejszości, co otworzy drogę do
normalnej współpracy w ramach Zgromadzenia” – skomentował sytuację dla zw.lt poseł na Sejm RP Tadeusz
Aziewicz.

Natomiast w wywiadzie dla radia G. Kirkilas powiedział, że wobecnej sytuacji geopolitycznej ważniejsze jest
bezpieczeństwo, a nie pisownia nazwisk. ,,Wdaje mi się, że problem pisowni należy rozwiązać i jeżeli zostanie
rozwiązany w taki sposób, jak w Polsce względem litewskiej mniejszości oraz zgodnie z obustronną umową, to
następnego dnia wszyscy zapomną o tej sprawie” – powiedział dla Žinių radijas G.Kirkilas.

Polityk dodał, że obecnie nie ma sensu „rozdrabniać się na szczegóły, które w przyszłości nie będą nikomu
potrzebne”.

„Obecnie dla nas, dla Polski, dla krajów bałtyckich bardziej ważne są kwestie bezpieczeństwa” – podkreślił
G.Kirkilas.
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