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Wiceszefowie polskiej i litewskiej dyplomacji – Marek Ziółkowski i Andrius Krivas – omówili w Wilnie cele
współpracy w przygotowaniach do szczytu NATO w Warszawie oraz sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Konsultacje w Wilnie, które odbyły się w miniony piątek, to kolejne spotkanie w ramach regularnego dialogu
pomiędzy Polską i Litwą. Wizyta Podsekretarza Stanu w MSZ RP Marka Ziółkowskiego była zarazem elementem
przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w lipcu.

Wiceminister Ziółkowski stwierdził, że Polska bardzo wysoko ocenia współpracę z Litwą w obszarze
bezpieczeństwa.

– Jej konkretnym przejawem jest wspólna polsko-litewsko-ukraińska brygada LITPOLUKRBRIG z dowództwem w
Lublinie oraz regularny udział polskich samolotów w misjach patrolowania przestrzeni powietrznej państw
bałtyckich w ramach misji NATO Baltic Air Policing – mówił wiceszef MSZ. – Litwa jest krajem, z którym
podzielamy ocenę wyzwań stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim i naszym regionem – dodał.

Wiceministrowie zgodzili się, że obecnie kluczowym dla bezpieczeństwa regionu jest wzmocnienie rzeczywistej,
wojskowej obecności NATO. Stwierdzili także, że na szczycie w Warszawie powinny zapaść przełomowe decyzje
w tej sprawie.

– Polska jest jednym z głównych sojuszników Litwy, który czyni wielkie starania w rozwiązaniu kwestii
bezpieczeństwa w naszym regionie. Litwa liczy na ambitne decyzje krajów NATO podczas szczytu w Warszawie i
jest gotowa aktywnie wspierać Polskę w przygotowaniach do tak ważnego wydarzenia" – powiedział wiceminister
spraw zagranicznych Litwy Andrius Krivas.

Na podst. msz.gov.pl. urm.lt

Etykiety  NATO  MSZ R  MSZ RL

Artykuły powiązane

Prezydent Polski: Chcemy dobrych
i partnerskich relacji ze wszystkimi

Czechy poprą
polskie starania o

 

NAPISALI DO NAS

Palmy wileńskie w Mariampolu

Uczniowie z Turgiel na spotkaniu
integracyjnym w Niemenczynie

Sport to zdrowie – każdy mały i
duży z Rzeszy to powie

Książka – wierny przyjaciel
uczniów z Ławaryszek

Szczęśliwa siódemka – rozegrano
turniej o Puchar Mejszagoły

Zapusty i Dzień Mickun

UdostępnijUdostępnij 2Lubię to!Lubię to!

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych,
która to polubi

L24.lt
6092 polubienia

Polub tę stronęPolub tę stronę UdostępnijUdostępnij

/
/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/114999-rozmowy-polsko-litewskie-o-szczycie-nato?tmpl=component&print=1
/pl/component/mailto/?tmpl=component&template=l24&link=2b98250ed3ca449152f6183a12c28e5985f1dc21
/media/k2/items/cache/2496eed893a3079281830fe95c84b889_XL.jpg
http://www.l24.lt/
/pl/polityka/itemlist/tag/NATO
/pl/polityka/itemlist/tag/MSZ R
/pl/polityka/itemlist/tag/MSZ RL
/pl/polska/item/113820-prezydent-polski-chcemy-dobrych-i-partnerskich-relacji-z-sasiadami
/pl/swiat/item/112640-czechy-popra-polskie-starania-o-bazy-nato
/pl/napisali-do-nas
/pl/napisali-do-nas/item/115278-palmy-wilenskie-w-mariampolu
/pl/napisali-do-nas/item/115278-palmy-wilenskie-w-mariampolu
/pl/napisali-do-nas/item/114819-uczniowie-z-turgiel-na-spotkaniu-integracyjnym-w-niemenczynie
/pl/napisali-do-nas/item/114819-uczniowie-z-turgiel-na-spotkaniu-integracyjnym-w-niemenczynie
/pl/napisali-do-nas/item/114486-sport-to-zdrowie-kazdy-maly-i-duzy-z-rzeszy-to-powie
/pl/napisali-do-nas/item/114486-sport-to-zdrowie-kazdy-maly-i-duzy-z-rzeszy-to-powie
/pl/napisali-do-nas/item/114399-ksiazka-wierny-przyjaciel-uczniow-z-lawaryszek
/pl/napisali-do-nas/item/114399-ksiazka-wierny-przyjaciel-uczniow-z-lawaryszek
/pl/napisali-do-nas/item/114384-szczesliwa-siodemka-rozegrano-turniej-o-puchar-mejszagoly
/pl/napisali-do-nas/item/114384-szczesliwa-siodemka-rozegrano-turniej-o-puchar-mejszagoly
/pl/napisali-do-nas/item/113661-zapusty-i-dzien-mickun
/pl/napisali-do-nas/item/113661-zapusty-i-dzien-mickun
/pl/component/banners/click/142
/pl/component/banners/click/267
http://msz.gov.pl/pl/
http://msz.gov.pl/pl/
http://msz.gov.pl/pl/


Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Cytować | Zgłoś administratorowi

Wyślij

i partnerskich relacji ze wszystkimi
sąsiadami

polskie starania o
bazy NATO

David Cameron z wizytą w Polsce W Szawlach
zatrzymano
pijanego
żołnierza NATO

Komentarze   

 
#3 a jednak 2016-02-20 21:41
a jednak potwierdza się, że gdy mają stracha, to lietuviska koza przychodzi po prośbie do polskiego woza...
oczywiście od siebie nic w zamian nie dając.

 

 
#2 mac56 2016-02-20 14:03
wsparcie takiego "giganta" jak Litwa będzie dla Polski nieocenione ;)

 

 
#1 PL 2016-02-20 13:50
Polska jak zawsze broni Litwę militarnie, buduje jej drogi, łącza energetyczne, wszystko czego potrzeba.
W zamian "w podzięce" Lietuva uparcie prześladuje polską autochtoniczną mniejszości narodową.
Taki jest wymiar tej współpracy, partnerstwa strategicznego, dobrosąsiedztwa .
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