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Sejm rozpoczął dyskusję nad zgłoszoną przez
Ruch Liberałów propozycją rozpisania
referendum w sprawie podwójnego
obywatelstwa. Referendum mogłoby się odbyć
jesienią 2016 r., razem z wyborami
parlamentarnymi. Uprawomocnienie
podwójnego obywatelstwa wymaga jednak
zmian w Konstytucji RL.

"Sądzę, że celem wszystkich partii i polityków jest połączenie obywateli rozsianych po świecie.
Oczywiste jest też, że nasze ustawy i konstytucja muszą odpowiadać wymogom współczesności. W
trosce o dalszy rozwój państwa i naszej gospodarki musimy myśleć o liczebności obywateli. Widzimy
natomiast, że zmniejsza się ona nieubłaganie. Uprawomocnienie podwójnego obywatelstwa byłoby
jedną z możliwości zwiększenia liczby obywateli" - podczas dyskusji w sejmie przekonywał
przewodniczący Ruchu Liberałów Eligijus Masiulis.

E. Masiulis powiedział, że Litwa nie może karać pozbawieniem obywatelstwa tych, którzy z różnych
powodów wyjechali z kraju. Z danych Departamentu Statystyki wynika, że od 1990 roku Litwę opuściło
około 800 tys. obywateli.

Liberałowie proponują w drodze referendum za nieważną uznać część drugą artykułu 12 Konstytucji
Litwy, który głosi, że "za wyjątkiem przewidzianych pojedynczych przypadków, nikt nie może być
jednocześnie obywatelem RL oraz obywatelem innego państwa". Projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia referendum poparło 58 posłów, 9 głosowało przeciwko, 30 wstrzymało się od głosu.

Projekt zgłoszony przez liberałów będzie teraz omawiany w Komitecie Prawa i Praworządności oraz w
Komisji Konstytucyjnej. Na posiedzenie plenarne sejmu powróci w 2016 r., podczas sesji wiosennej.

Dyskusje na temat uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa trwają na Litwie od początku lat 90-
tych. Zwolennicy twierdzą, że we współczesnym, zglobalizowanym świecie jest to po prostu
konieczność, jeśli Litwa chce utrzymać więź z emigrantami. Krytycy są zdania, że obywatel może być
wierny tylko jednemu państwu. Obawiają się też, że o podwójne obywatelstwo mogą się ubiegać
przedstawiciele mniejszości narodowych, a to może wykorzystać Rosja.

Liberalizacja prawa może być dokonana wyłącznie w drodze referendum: większość obywateli Litwy
musiałaby się zgodzić na zmianę stosownego zapisu w Konstytucji RL. O możliwości takiego
referendum mówiono już przed wyborami prezydenckimi w 2014 r. 

Obecnie podwójne obywatelstwo mogą posiadać tylko te osoby, które opuściły Litwę przed 1990
rokiem oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje osobom, które wyjechały z Litwy po
odzyskaniu przez kraj niepodległości. Podwójne obywatelstwo mogą posiadać osoby, którym
obywatelstwo nadane zostało automatycznie, czyli przez zawarcie związku małżeńskiego z
obywatelem innego kraju oraz przez urodzenie, gdy co najmniej jeden z rodziców jest obywatelem
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Litwy.
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