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W poprzednich wyborach parlamentarnych AWPL
po raz pierwszy przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy — zdobyła 5,83% głosów i wprowadziła do Sejmu ośmiu posłów. Partia została założona w 1994 roku.
Obecnie liczy 2207 członków.

Lider liberałów na ławie oskarżonych?
Eligijus Masiulis — przewodniczący Ruchu Liberałów, jednego z najpopularniejszych ugrupować w kraju — ustąpił ze swojego stanowiska i rezygnuje z mandatu poselskiego. Zarzuca mu się przyjęcie łapówki w wysokości
106 tys. euro od jednego z największych litewskich koncernów MG Baltic w zamian „za przychylność partii dla
działań koncernu”.
W ocenie obserwatorów litewskiej sceny politycznej,
ujawniony skandal korupcyjny na pięć miesięcy przed
wyborami parlamentarnymi to przede wszystkim poważny cios w liberałów deklarujących „uprawianie uczciwej
polityki”, ale — jak przekonuje politolog Lauras Bielinis

— ucierpi też cały system polityczny, gdyż spadnie poziom
zaufania społeczeństwa do polityków.

Rok 2017 – Rokiem Stroju Narodowego
Litewski parlament uchwalił, że przyszły rok będzie Rokiem Stroju Narodowego. Autorzy inicjatywy wskazują,
że realizując politykę regionalną Unii Europejskiej, ważne jest wzmacnianie historycznej i kulturowej odrębności. W przyjętej uchwale zaznacza się, że strój narodowy
jest jednym z symboli narodu i państwa oraz wyrazem
etnicznej tożsamości, dlatego należy go popularyzować.
Przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė — gorąca
zwolenniczka tej koncepcji — zaproponowała, by posłowie
nowej kadencji wybrani w jesiennych wyborach parlamentarnych, składali przysięgę w strojach narodowych.
Program obchodów Roku Stroju Ludowego litewski
rząd opracuje do 1 września.
Aleksandra Akińczo,
redaktor Radia Znad Wilii,
korespondentka Polskiej Agencji Prasowej

18th sitting of the Sejm, 11–13 May 2016
Passed acts
■ amending the act on export insurance guaranteed by
the State Treasury and some related acts;
■ amending the Tax Ordinance and some related acts;
■ amending Public Procurement Law and some related acts;
■ amending the Labour Code;
■ amending the Labour Code and some related acts;
■ on completing the construction of the Świnna Poręba
Water Reservoir.

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
on counteracting the threat of the sexual violence —
the Senate’s amendments were accepted;
■ amending the act on the Pole’s Card (Karta Polaka)
and some related acts — some of the Senate’s amendments
were accepted;
■ amending the act on public roads and the act on toll
motorways and on the National Road Fund — some of the
Senate’s amendments were accepted;
■ on founding the Jacob of Paradyż Academy in Gorzów
Wielkopolski — the Senate’s amendments were accepted.
■

Returned to committees
■ Deputies’ bill amending the Hunting Law, referred to:
Environment Protection, Natural Resources and Forestry
Committee and Agriculture and Rural Development Committee.
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Autorzy zdjęć: Krzysztof Białoskórski, Paweł Kula, Rafał Zambrzycki, Piotr Tracz (REPORTER), Krystian Maj (REPORTER),
Council of Europe

Rejected bills
Deputies’ bill amending the act on particular solutions
concerning the organisation of the visit of His Holiness
Pope Francis in the Republic of Poland and the World
Youth Days — Krakow 2016 (the bill was presented at the
17th sitting, and rejected at the 18th sitting of the Sejm).
■

Government’s information
“Report on the state of public affairs and state institutions
on the day of the termination of the rule of the Civic Platform
and Polish People’s Party coalition (2007—2015)” submitted
by the Council of Ministers;
■ information on the realisation of tasks resulting from the
“National mental health protection programme” in 2014.
■

In the first reading

Government’s current information

Deputies’ bill amending the Code of Penal Procedure
and some related acts, referred to the Special Committee
for codification changes;
■ Government bill amending the act on road transport,
referred to Infrastructure Committee;
■ President of the Republic’s bill amending the Family and

■

■
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Guardianship Code and some related acts, referred to the
Special Committee for codification changes;
■ Government bill on founding the Art of War Academy,
referred to National Defence Committee (the Sejm did not
accept the motion to reject the bill in the first reading);
■ Deputies’ bill amending the Tax Ordinance, referred to
the Public Finance Committee;
■ Deputies’ bill amending the act on non-working days
and some related acts (the motion was submitted to reject
the bill in the first reading; the motion shall be subject to
a vote at the next sitting of the Sejm).

on the realisation of the “Family 500+” programme.

Adopted resolutions
honouring the 200th anniversary of the Warsaw University;
■ concerning changes within personal composition of
the Sejm committees.
■

