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Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė podpisała poprawki do Ustawy o obywatelstwie, które pozwolą
osobom szczególnie zasłużonym dla Litwy na posiadanie podwójnego obywatelstwa.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że obywatel Litwy szczególnie zasłużony dla kraju po nabyciu obywatelstwa
innego państwa będzie mógł zachować obywatelstwo Republiki Litewskiej. 

Nowela przewiduje również możliwość odzyskania przez taką osobę litewskiego paszportu bez konieczności
rezygnowania z obywatelstwa innego państwa, jeśli wcześniej została pozbawiona litewskiego obywatelstwa.

Za szczególne zasługi dla naszego kraju będzie uznawana działalność, która przyczynia się do wzmacniania
państwowości i pozycji państwa na międzynarodowej arenie.

Poprawki zgłoszone przez głowę państwa litewski Sejm uchwalił 22 grudnia ub. roku.

Obecnie obowiązujące na Litwie przepisy zakazują posiadania podwójnego obywatelstwa: jeśli osoba nabywa
obywatelstwo innego państwa, najczęściej traci obywatelstwo Republiki Litewskiej.

Etykiety  podwójne obywatelstwo

Artykuły powiązane

Dzieci urodzone za granicą

zachowają obywatelstwo
Litwy

Referendum ws.

podwójnego
obywatelstwa. Resort
daje zielone światło

Referendum ws.
podwójnego obywatelstwa.

Instytucjonalna
dyskryminacja

 

NAPISALI DO NAS

Świąteczny koncert w kościele pw.
bł. J. Matulewicza

Spotkanie świąteczne w
Miednikach Królewskich

Zabawa ze św. Mikołajem w
suderwskiej szkole

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu
na realizację zadania "Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą"

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px

/
/pl/o-nas
/pl/polityka-prywatnosci
/pl/kontakty
/pl/reklama
/lt/
/pl/
/ru/
/en/
/pl/
/pl/polityka
/pl/opinie-i-komentarze
/pl/swiat
/pl/polska
/pl/gospodarka
/pl/spoleczenstwo
/pl/sport
/pl/oswiata
/pl/kultura-pl
/pl/polska-oswiata
/pl/zdrowie
/pl/ekologia-i-przyroda
/pl/kryminaly
/pl/ciekawostki
/pl/religia
/pl/imprezy
/pl/napisali-do-nas
/pl/polityka
/pl/polityka/item/107258-osoby-zasluzone-dla-litwy-beda-mogly-miec-dwa-obywatelstwa?tmpl=component&print=1
/pl/component/mailto/?tmpl=component&template=l24&link=5f602173b70ff4b5031dca8a2a96fdb1d423f573
/media/k2/items/cache/f146ea5b3f1f6ccb57c1c57aeecd52b0_XL.jpg
http://www.l24.lt/
/pl/polityka/itemlist/tag/podw�jne obywatelstwo
/pl/polityka/item/99968-dzieci-urodzone-za-granica-zachowaja-obywatelstwo-litwy
/pl/spoleczenstwo/item/85259-referendum-ws-podwojnego-obywatelstwa-resort-daje-zielone-swiatlo
/pl/polityka/item/76498-instytucjonalna-dyskryminacja
/pl/napisali-do-nas
/pl/napisali-do-nas/item/108005-swiateczny-koncert-w-kosciele-pw-bl-j-matulewicza
/pl/napisali-do-nas/item/108005-swiateczny-koncert-w-kosciele-pw-bl-j-matulewicza
/pl/napisali-do-nas/item/106886-spotkanie-swiateczne-w-miednikach-krolewskich
/pl/napisali-do-nas/item/106886-spotkanie-swiateczne-w-miednikach-krolewskich
/pl/napisali-do-nas/item/106985-zabawa-ze-sw-mikolajem-w-suderwskiej-szkole
/pl/napisali-do-nas/item/106985-zabawa-ze-sw-mikolajem-w-suderwskiej-szkole
/pl/component/banners/click/142
http://msz.gov.pl/pl/
http://msz.gov.pl/pl/
http://msz.gov.pl/pl/
http://msz.gov.pl/pl/


Zgłoś administratorowi

Zgłoś administratorowi

Litwini za granicą stawiają
warunki

Komentarze   

 
#2 vega 2016-01-07 14:37
i równi i równiejsi... przecież to dyskryminacja w czystej postaci!

 

 
#1 as 2016-01-06 20:03
Są dobrzy i lepsi.

 

Odśwież komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.

Powrót na górę

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Všį „L24plius“.
Powielanie, rozpowszechnianie i kopiowanie treści zawartej na stronie możliwe tylko za pisemną zgodą Všį "L24plius".

L i e t u v a  2 4L i e t u v a  2 4L i t w a  2 4L i t w a  2 4Л и т в аЛ и т в а  2 4 2 4

/pl/spoleczenstwo/item/81179-referendum-ws-podwojnego-obywatelstwa-litwini-za-granica-stawiaja-warunki
/pl/component/jcomments/feed/com_k2/107258
/pl/component/jcomments/feed/com_k2/107258

	Dwa obywatelstwa dla wybranych
	NAPISALI DO NAS
	Świąteczny koncert w kościele pw. bł. J. Matulewicza
	Spotkanie świąteczne w Miednikach Królewskich
	Zabawa ze św. Mikołajem w suderwskiej szkole

	Artykuły powiązane
	Komentarze



