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"Znajdujemy wspólny język, gdyż wyzwania są wspólne i
tylko wspólnymi siłami możemy im sprostać" - po
rozmowie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą
powiedziała prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Do
spotkania doszło przed rozpoczynającym się w
Dubrowniku dwudniowym forum państw Trójmorza
(Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego).

Po spotkaniu prezydentów służba prasowa Urzędu
Prezydenta Litwy wydała komunikat, w którym napisano,
że podczas spotkania prezydenci Litwy i Polski rozmawiali o polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie
energetyki i bezpieczeństwa, omówili dwustronne projekty strategiczne, współpracę w UE i NATO, sytuację
geopolityczną oraz ewentualne konsekwencje Brexitu.

"Litwa i Polska w jednakowy sposób traktują wyzwania geopolityczne. Żyjemy w tym samym regionie i tylko
ścisła współpraca we wszystkich dziedzinach zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Litwy i Polski" - w
komunikacie cytowane są słowa prezydent Litwy.

Dalia Grybauskaitė zaznaczyła, że było to już jej czwarte spotkanie z prezydentem Dudą - wcześniejsze również
odbyły się podczas forów międzynarodowych, po raz pierwszy doszło jednak do rozmów dwustronnych.

"Znajdujemy wspólny język, gdyż wyzwania są wspólne i tylko wspólnymi siłami możemy im sprostać. Bardzo
się więc cieszę, że jednakowo pojmujemy kwestie bezpieczeństwa oraz inne sprawy europejskie, takie jak
Brexit, kwestie migracji, bezpieczeństwa energetycznego, elektrowni w Ostrowcu" - powiedziała
Dalia Grybauskaitė.

Służba prasowa Urzędu Prezydenta Litwy nie informuje, czy podczas spotkania poruszony został temat
mniejszości polskiej na Litwie. Informacyjna Agencja Radiowa przekazuje natomiast, że prezydenci rozmawiali o
polskim szkolnictwie na Litwie. 

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski powiedział w Polskim Radiu, że głównymi tematami
spotkania prezydentów były "bezpieczeństwo regionalne, reformy UE po Brexicie oraz relacje
dwustronne". Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė zgodzili się, co do tego, że kluczem do zbudowania
bezpieczeństwa w regionie jest pełna implementacja porozumień ze szczytu NATO w Warszawie. W kwestii
reform Unii po Brexicie, Krzysztof Szczerski mówił, że dla prezydentów Polski i Litwy ważna jest pełna
koordynacja stanowisk Grupy Wyszehradzkiej, a także krajów bałtyckich i nordyckich w tej sprawie.
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