
Nr. O8
2021 gruodis

5 8 17
RASA JUKNEVIČIENĖ: 
SAPNUOSE NESAPNA-
VAU, KAD TEKS BŪTI 
DIDŽIOJOJE EUROPINĖS 
POLITIKOS VIRTUVĖJE

LIUDAS MAŽYLIS: 
KADENCIJOS PRADŽIOJE 
JAUČIAUSI LYG 
STUDENTAS

ANDRIUS KUBILIUS: 
TIKIMĖS NUBRĖŽTI 
VIZIJĄ, KOKIA 
EUROPOS SĄJUNGA 
BUS PO 30 METŲ

psl. psl. psl.

Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos delegacijos Lietuvoje informacinis leidinys. Parengtas bendradarbiaujant su ELP.



2 INTERVIU

Mielieji, 
Su šv. Kalėdomis, džiau-
kimės sulaukę!

Šviesesnių, laisvesnių, 
linksmesnių, prasminges-
nių, sveikų, laimingų ir 
džiaugsmingų Naujųjų!

Viskas mūsų rankose, mes ti-
krai galim daug. Neprisileiskim 
prie savęs piktų ir klastingų, 
tegu jie lieka senuosiuose.

Europos Parlamento narė  
Rasa Juknevičienė

Mielieji,
Praleidę nelengvus išbandy-
mų metus, šv. Kalėdas šiemet 
pasitinkame vėl artimųjų būryje. 
Daugelis jau spėjome pamiršti, 
kaip praėjusiais metais pana-
šiu laiku laukdami vakcinos su 
nerimu stebėjome, kaip pasaulis 
išbris iš pandemijos. Ir atrodo, 
kad išbrenda – palengva, atsar-
giai ir viltingai. Pandemija dar 
vis čia, bet ir vakcinos – čia!

Esame stiprūs ir galų gale įveik-
sime visas pandemijas, nes esa-
me kartu su išmintingu pasauliu! 
Pasauliu, kuris pasitiki mokslu ir 
gebėjimu atrasti naujas vakci-
nas, pasauliu, kuris džiaugiasi šv. 
Kalėdomis ir po Kalėdų eglute 
randamomis dovanomis.

Sunkiau yra mūsų artimiems 
kaimynams, kurie vis dar kovo-
ja už savo demokratinę teisę 
atsiverti pasauliui ir būti kartu 
su mumis. Bet mes esame kartu 
su jais. Todėl prie savo šventinio 
stalo prisiminkime ir juos: muš-
tus ir kankintus Minsko protes-
tuotojus, Baltarusijos ir Rusijos 
politinius kalinius, Lukašenkos 
apgautus migrantus. Tegul ir 
jiems kiti metai būna geresni. Ir 
tegul jų viltys taip pat išsipildo.

Vertinkime tai, ką turime. O 
turime daug, ir pirmiausia – 
tarpusavio jausmų ir širdžių 
šilumą. Saugokime tai, tada 
ir patys būsime saugūs!

Europos Parlamento narys  
Andrius Kubilius

 

Brangūs  
   Lietuvos žmonės,

Advento laikotarpis ir gražiau-
sios metų šventės mus kviečia 
sustoti ramybei. Pasidžiaukime, 
kad gebame susitelkti vardan 
visų saugumo. Didelės pagarbos 
nusipelnė mūsų pasieniečiai, 
medikai, mokytojai ir visų kitų 
didelius iššūkius patiriančių pro-
fesijų atstovai. Šiemet minėjome 
ir svarbias istorines datas: Sausio 
13-osios trisdešimtmetį, masinių 
trėmimų 80-metį.... Gerbkime 
savo praeitį, mokykimės iš jos.  

O šventiniu laikotarpiu linkiu, 
kad kiekvienas nepamirštume 
tikėjimo ir vilties. Vertinkime 
brangų laiką kartu su artimai-
siais, apgaubkime juos šiluma. 

O ateinančius metus pasitikime 
atsakingai. Būkime pilietiški ir 
susitelkime geriems darbams!

Jaukių Jums šv. Kalėdų ir 
viltingų Naujųjų metų! 

Europos Parlamento narys  
prof. Liudas Mažylis

Su šv. Kalėdomis!
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Europarlamentarą Andrių Kubilių pakalbinti nelengva dėl itin užimtos politiko 
darbotvarkės, vienas paskui kitą sekančių posėdžių bei pasitarimų. Pagaliau 
ištaikius ir radus tarpelį tarp susitikimų ir įvairių interviu įvairioms Lietuvos 
ar užsienio žiniasklaidos priemonėms, jis sutinka prisiminti kadencijos Parla-
mente pradžią ir apžvelgti nuveiktus darbus, pasidalinti mintimis apie ateities 
prioritetus bei aktualijas.

Esate vienas iš aktyviausių Lietuvoje 
rinktų parlamentarų Europos Parla-
mente. Kaip pats vertinate savo vei-
klą įpusėjus kadencijai? Ar pavyko 
pasiekti to, ką užsibrėžėte?

A. Kubilius: Kadencijos pirmosios pusės 
dalį praleidome besiaiškindami, kaip šis 
Babilono bokštas, kaip aš jį vadinu, veikia 
ir kas čia yra svarbu. Čia reikia ne tik su-
prasti procedūras, bet ir pajausti žmonių, 
politinius santykius, kas natūraliai tokiame 
dideliame mechanizme kartais yra tikrai 
svarbiau nei kokios nors procedūros. Na, o 
kita dalis prabėgo pandemijoje, mokėmės 
nuotolinių darbų. Viena vertus, pandemi-
ja daug dalykų sutrukdė, kita vertus, išmo-
kome daug nuotolinio darbo instrumentų, 
kurių iki tol nenaudojome. Tai sudarė ga-
limybes ne tik dalyvauti oficialiuose posė-
džiuose, bet ir labai plačiai išvystyti tai, ką 
būtų galima vadinti „užklasine“ veikla. Tai 

yra ne vien tai, kas yra oficialioje posėdžių, 
komitetų, delegacijų darbotvarkėje, o api-
ma ir įvairius mūsų pačių organizuojamus 
seminarus, pasitarimus, diskusijas. 

Pirma kadencijos pusė prabėgo greitai. Yra 
pasakymas „mokaisi dirbdamas“. Tai buvo 
vienas iš svarbesnių bruožų. Kai kurias 
nuostatas, su kuriomis atėjome į Europos 
Parlamentą, buvo galima realizuoti. Viena 
iš tokių apibendrintų nuostatų: man visa-
da atrodė, kad mes, atstovaudami nelabai 
didelei šaliai, kartais neįvertiname savo 
galimybių. Mes galime daryti įtaką tai pa-
čiai Europos Sąjungos politikai, bandyti 
formuluoti jos tam tikras nuostatas, kryp-
tis. Bet tam reikia labai nuoseklaus darbo, 
pačiam turėti matymą, kokia ta politika 
galėtų būti. Taip pat ieškoti būdų, kaip 
burti bendraminčius, kaip plėsti jų koali-
ciją. Pirmojoje kadencijos pusėje galėjme 
įsitikinti, kad tikrai tai galima padaryti. 

Nelengvai, kartais tenka išgyventi ir kokių 
nors skausmingų pralaimėjimų, bet realiai 
tikrai tai galima daryti. Taip susiklostė gal 
ir dėl tokių globalių aplinkui vykstančių 
mūsų regiono įvykių. Galėjome matyti ir 
patys įsitikinti, kad galime tą politiką for-
muoti ir stengtis, kad ji būtų įtvirtinama 
vienais ar kitais Europos Parlamento do-
kumentais. Daugiausiai galėjome pasiekti 
užsienio geopolitikos srityje.

Gal galėtumėte esminius momentus 
išskirti? Be abejo, vienas svarbiausių 
yra jūsų rengtas pranešimas dėl Eu-
ropos Sąjungos ir Rusijos santykių 
ateities.

A. Kubilius: Taip, tai paskutinis darbas, 
apvainikavęs visą dvejų su puse metų dar-
bą vienoje – Rusijos – kryptyje. Tai buvo 
pranešimas, vadinamoji rekomendacija dėl 
Europos Sąjungos politikos dėl Rusijos. 
Šis pranešimas buvo patvirtintas Europos 
Parlamente rugsėjį didele balsų dauguma. 
Jo rengimas su visais parengiamaisias ir iš-
ankstiniais darbais užtruko beveik metus. 
Prisidėjo visi mūsų organizuojami nefor-
malūs forumai, kaip aš ją vadinu, užklasinė 
veikla. Jau nuo 2019 metų, darbo Parla-

Andrius Kubilius: „Tikiu Europos Sąjungos 
gebėjimu rasti tinkamus atsakus į krizes“
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mente pradžios, mes inicijavome neforma-
lų, europietiškos Rusijos draugų forumą. Ir 
čia, kaip aš vis pajuokauju, nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera. Ir pandemija, mus pri-
versdama dirbti nuotoliniu būdu, mums 
labai padėjo šio forumo veikloje, organi-
zuoti daug įvairiausių pokalbių, seminarų, 
kitokių online renginių.

Šie forumai leido suburti bendraminčių 
koaliciją Europos Parlamente. Jie taip pat 
įsitvirtino tarp opozicinės demokratinės 
Rusijos bei Europos ekspertų, kaip vieni 
iš svarbiausių forumų apskritai Europo-
je. Tai leidžia mums daugelį temų labai 
reikšmingai svarstyti bei formatuoti to-
kią politikos kryptį, sudėlioti savo mintis, 
idėjas, kurios sugulė į tą patį raportą dėl 
Europos Sąjungos politikos dėl Rusijos. 
Daugelis šių minčių arba gimė tuose fo-
rumuose, arba jos buvo apsvarstytos ir pa-
tvirtintos. Todėl tas darbas yra toks dau-
giabriaunis, daugiaplanis. Nėra taip, kad 
vieną dieną pabundi ir galvoji, jog „dabar 
parašysiu raportą apie Rusijos politiką“, 
per tris valandas parašai ir atneši svarstyti. 
Taip čia nebūna. Tą supratimą teko bedir-
bant labai greitai įgyti ir suvokti. 

Antras baras, kuriame taip pat teko daug 
dirbti, tai Rytų partnerystė. Kadangi jau 
nuo pradžių teko atsakomybė vadovauti 
vadinamajai EURONEST parlamenti-
nės asamblėjos delegacijai. EURONEST 
parlamentinė asamblėja yra čia, Europos 
Parlamente, pati svarbiausia institucija. Ji 
atsakinga už Rytų partnerystės politikos 
formavimą Europos Parlamente. Čia vėl 
viskas nuo Ukrainos, Moldovos ir Sakar-
tvelo iki Armėnijos, Azerbaidžano, kurios 
vis kariauja, iki Baltarusijos reikalų. Visa ta 
tematika mūsų visuose debatuose, diskusi-
jose buvo ir lieka svarbi. Ir ne tik bendra 
Europos Sąjungos politika dėl Rytų par-
tnerystės šalių, ką taip pat daug svarstome, 
bet ir kiekvienos šalies atskiros problemos. 
O tos problemos kiekvienoje šalyje vis ki-
tokios – pradedant nuo Lukašenkos Balta-
rusijoje iki opozicijos ir valdančiųjų politi-
nės krizės Sakartvele, iki europietiškų jėgų 
gražių pergalių Moldovoje. Kiekvienoje iš 
tų šalių mes turime gana aktyviai dalyvau-
ti, tiek sprendžiant kokias nors problemas, 
tiek padedant integraciniuose darbuose. 
Kasdienybė labai greitai užsipildo visa šia 
Rytų partnerystės tiek bendra, tiek atski-
romis darbotvarkėmis. 

Be to, aš esu ir vieno iš svarbių Ekonomi-
kos komiteto (ITRE) narys, kuriame yra 
svarstomi energetikos, ekonomikos ir kiti 
panašūs klausimai. Gal jau taip kartais su-
siklosto darbotvarkės, kad daugiau dėme-
sio tenka skirti geopolitikos ir užsienio po-
litikos reikalams. Bet šiame komitete teko 
ir dėl energetikos nemažai diskutuoti, ir 
dėl Atsigavimo plano bei jo įgyvendinimo.

Žvelgiant į ateitį, kokius turite išsi-
kėlęs prioritetus, ką planuojate per 
likusią pusę kadencijos?

A. Kubilius: Tie planai turbūt per daug 
nesiskirs nuo pirmosios kadencijos pusės. 
Dabar daug dėmesio mes, visa komanda, – 
ir patarėjai, ir Rasa Juknevičienė – kuri už-
ima svarbias pareigas ir atsiveria galimybės 
jai tapus frakcijos vicepirmininke, bando-
me skirti tam, kad Rytų partnerystės poli-
tikoje siektume tam tikro svarbaus lūžio. 

Kad bent jau tos trys šalys, kurios yra 
toliausiai pažengusios: Ukraina, Mol-
dova ir Sakartvelas, kurios paskelbė apie 
Asocijuotų Trio sudarymą, kad jos gautų 
tam tikrą aiškesnę tolesnės integracijos 
perspektyvą iš Europos Sąjungos pusės. 

   Andrius Kubilius

Dvejų su puse metų veiklos Europos Parlamente statistika

A. Kubiliaus parengtas ir Europos  
Parlamento 2021 m. rugsėjo 16 d.  
priimtas Pranešimas dėl ES  
santykių su Rusija ateities.

Balsavo:
už prieš susilaikė

494 103 72

Rusija

Rytų Partnerystė

Baltarusija

Rytų Partnerystė

15

11

4

2
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Pasisakymai plenarinės sesijos 
debatuose (žodžiu). 

Iš viso – 42. Iš jų:

A. Kubiliaus organizuoti  
renginiai (iki 2021 lapkričio 5):

8 Nuotoliniai (4 LT, 4 BRU),   
24 Gyvi.

Temos:

Apie 2000 unikalių dalyvių

Dalyvavimas pamokose, 
paskaitose (susitikimai su 
moksleiviais, studentais):

15 susitikimų su Lietuvos 
studentais ir moksleiviais

Rezoliucijos (autorius ar 
bendraautorius)

Iš viso – 15 

Temos:

Rusija

Baltarusija

Rytų Partnerystė

ES BUSP

Kinija, Honkongas, Taivanas

Plėtra, V. Balkanai

Kita (Europos inovacijų ir technolo-
gijų institutas, Komisijos skyrimas, 
JAV, istorinis teisingumas, kt.)

9

8

7

5

3

2

8

4

8

2

1

Baltarusija

Rusija

Kinija

Rytų Partnerystė



Europarlamentarė Rasa Juknevičienė šiomis dienomis užimta kaip niekad. 
Su politike, spalio mėnesį tapusia didžiausios Parlamento frakcijos vicepirmi-
ninke, pokalbį tenka planuoti iš anksto. Ji pripažįsta, kad net nesapnavo, jog 
pateks į europinės politikos virtuvę ir teigia iš karto pajutusi reikšmę to, kad 
gali politikoje dalyvauti tiesiogiai, ne nuo užpakalinės sėdynės. Su EP nare ir 
kalbamės apie jos naujas pareigas, nuveiktus darbus ir ateities planus.

Esate viena iš aktyviausių parlamen-
to narių, rinktų Lietuvoje, neseniai 
tapote didžiausios Europos Parla-
mento frakcijos vicepirmininke, kaip 
vertinate savo veiklą per praėjusius 
dvejus su puse metų? 

R. Juknevičienė: Vertinu kaip amerikie-
tiškus kalnelius. Net sapnuose nesapna-
vau, kad man teks vėl nerti į politikos 
virtuvę. Kai išrinko Europos Parlamento 
nare, galvojau, kad sočiai prisibuvau po-
litinėse virtuvėse, turiu omeny, buvau 
Tėvynės sąjungos pirmininko pavaduo-
toja, Seimo frakcijoje, teko dirbti Vy-
riausybėje, ir viso to esu jau prisiragavusi. 
Pradžioje ieškojau, kas mane motyvuotų 
čia jaustis reikalinga. Prisipažinsiu, kad 
pradžioje tą motyvaciją rasti nebuvo labai 
lengva ir paprasta, nes iš tikrųjų papuoli 
į visai kitą aplinką, didžiulį informacinį 
srautą. Nacionalinėje politikoje ir čia yra 
didžiulių skirtumų. Čia nėra didžiulės 
priešpriešos tarp Vyriausybę palaikančios 
politinės jėgos ir opozicijos. Čia – visai 
kitokie santykiai, žmonės daugiau dir-
ba individualiai, yra atskiros delegacijos. 
Svarbiausia politinė virtuvė – politinės 
grupės. 

Ten, kur visai neseniai pakliuvau, į Euro-
pos liaudies partijos frakcijos vadovybę – 
yra didžioji europinės politikos virtuvė, 
nors Europos Parlamentas yra tik viena iš 
Europos Sąjungos institucijų. Savo dar-
bą čia galiu drąsiai išskirti į pirmąją ka-
dencijos pusę ir antrąją, kuri bus visiškai 
kitokia. Aišku, atsiras daug papildomų 
darbų, posėdžių, papildomų temų, išaugs 
tempas. Reikės daug gilintis, skaityti, 
klausyti, girdėti, suprasti. Bus daug viso-
kių pašalinių dalykų, kaip būna politiko-
je, susijusių su asmenybėmis ir žinojimu, 
kas vyksta. Kita vertus, bus tikrai įdomu, 
nes esi labiau išgirstamas. Kaip pavyzdį 
galiu pasakyti, kad pačioje pradžioje, kai 
driokstelėjo Baltarusijos hibridinė ataka 
prieš Lenkiją ir turėjau galimybę kalbėtis 
su visa politinės grupės vadovybe, buvo 
proga paaiškinti ir pasakyti poziciją, kaip 
yra iš tikrųjų. Mūsų grupės žinutės bei 
pasisakymai išorėje, svarstant Parlamen-
te šią hibridinę ataką prieš rytines ES 
sienas, buvo būtent tokios, kokias mes 
Lietuvoje suprantame. Iš karto pajutau 
reikšmę to, kad gali toje politikoje gali 
dalyvauti tiesiogiai, ne nuo užpakalinės 
sėdynės.

Kokius konkrečius darbus išskirtu-
mėte, ką pavyko nuveikti?

R. Juknevičienė: Vienas buvęs estų kole-
ga, kuris jau baigė savo darbą Europos Par-
lamente, man sakė, kad  jam reikėjo bent 
vienerių metų, kad jis jaustųsi patogiai čia 
ir suprastų, kas kur vyksta, nes iš tikrųjų 
„mašinerija“ čia yra didžiulė ir labai sudė-
tinga. Europos Parlamente esi tuose rė-
muose, į kuriuos visi pakliūna – komitetų 
darbas, plenariniai, frakcijų posėdžiai, bet 
šalia to gali rasti ir daryti tokius darbus, 
kurie tave labiausiai motyvuoja, yra įdo-
mūs ir kurie yra tavo prioritetas. Čia galė-
čiau išskirti neformalios grupės „Europos 
atminčiai“, kurios darbą koordinuoju, 
sukūrimą. Tai yra pavyzdys, kad gali imti 
ir suburti žmones svarbia tema ir kartu 
su jais dirbti. Tai daryti mane paskatino 
didžiulė sėkmė 2019 metais rugsėjį, vos 
tik atėjus dirbti, kai pavyko priimti Molo-
tovo-Ribentropo pakto 80-mečiui skirtą 
rezoliuciją. Jos esminiai dalykai buvo ko-
munizmo ir nacizmo sulyginimas ir nauja 
nuostata buvo tai, kad Antrąjį pasaulinį 
karą pradėjo abu – Stalinas ir Hitleris – 
susitarę. Tai labai sunervino Kremlių, apie 
tai mes rašėme, žinia apie tai buvo paskli-
dusi plačiai – ir Ispanijoje, ir Portugalijo-
je, ir Italijoje – nepatyrusiose komunizmo, 
jose taip pat buvo bandymų sulyginti šias 
ideologijas, bet iki šiol tai nelabai sekasi. 
Tai mane paskatino suburti šią grupę, šiais 
metais suorganizavome gražų renginį, 
kuriame skaitėme ištremtųjų pavardes 
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Rasa Juknevičienė: 
„Sapnuose nesapnavau, 
kad teks būti didžiojoje 
europinės politikos virtuvėje“

INTERVIU



tremčių 80-mečio proga. Ir tai nėra vien 
tik istorija, tai yra ir dabarties politika, ir 
Europos ateities reikalas, kadangi ta linija 
šalių, patyrusių dvi okupacijas ir tų, kurios 
nepatyrė komunistinės okupacijos, ta po-
žiūrio linija egzistuoja. Ir mano tikslas yra 
per tai bandyti bei stengtis, kad vieni kitus 
geriau suprastume. 

Žvelgiant į ateitį, kokie jūsų priori-
tetai būtų antroje kadencijos pusėje? 

R. Juknevičienė: Manau, kad didžiąją dalį 
laiko ir suvalgys darbas ELP frakcijos va-
dovybėje, kur kuruosiu užsienio politikos 
sritį. Esu Šiaurės ir Baltijos regiono šalių 
deleguotas žmogus, išmanantis Rusijos, 
Kremliaus, Baltarusijos, Ukrainos politi-
ką, tai akivaizdu, kad srityse, kurias geriau-
siai suprantu ir išmanau, kur turiu ryšių, ir 
bandysiu brėžti tą vagą. Todėl, kad dau-
giau kitų iš šio regiono žmonių, kurie su-
pranta Rusijos grėsmes ir apskritai, kas ten 
vyksta, nelabai yra. Tad bandysiu prisidėti 
brėžiant tam tikrą ES strateginę liniją – 
tokį savo darbą ir įsivaizduoju be to, ką ir 
iki šiol dariau.

Kalbant apie aktualijas – šiuo metu 
Europos Sąjunga vis dar kovoja su 
pandemija, susiduria su Lukašenkos 
vykdoma hibridine ataka. Ar priimtų 
sankcijų pakanka? Kai kas svarsto, ar 
jos veiksmingos. Kaip Jūs manote?

R. Juknevičienė: Veiksmingos tai tikrai. 
Lukašenka tikrai nebūtų organizavęs tos 
baisios atakos prieš mūsų sienas, jei jos 
nebūtų veiksmingos. Man atrodo, jis bijo 
ir daugiau tų sankcijų. Galų gale, sakant, 
kad, žiūrėkit, „sankcijos stumia Balta-

rusiją į Putino glėbį“, taip kaina keliama 
ir Putinui. Jam daug brangiau išlaikyti 
Baltarusiją. Dėl to, ar sankcijų pakanka – 
aišku, kad nepakanka, bet tai geriau negu 
nieko. ES jau nuėjo iki 5-ojo sankcijų pa-
keto – tai yra gerai. Bet jeigu dauguma 
šalių būtų taip mąstančios kaip Lietuva, 
Latvija, Lenkija ir Estija, tai aišku, kad jos 
būtų dar veiksmingesnės. 

Vokietijos kanclerė A. Merkel skam-
bino A. Lukašenkai, Lietuvos Prezi-
dentas prabilo apie galimybę kalbėtis 
su diktatoriumi. Ar čia teisinga kryp-
tis sprendžiant krizę, kaip Jūs tokius 
veiksmus vertinate? 

R. Juknevičienė: Pirmiausia reikia su-
prasti motyvaciją, kodėl A. Merkel tai 
bandė daryti, ir aš bandau tai suprasti. 
Tai yra įprasta jos taktika, jei pamenate, ji 
taip darydavo nuolat per savo kadenciją. 
Tuo labiau, kad išeidama iš savo pareigų, 
ji pasinaudojo šia patirtimi. Antras daly-
kas, matau takoskyrą tarp to, ką žmonės 
mato iš šios dirbtinai sukurtos krizės per 
televizijas Vokietijoje, Prancūzijoje ar ki-
tur, ir kaip mes gauname informaciją. Mes 
gauname informaciją ir ačiū žiniasklaidai 
bei institucijoms, kurios informuoja apie 
tai, kad net ir tuos vaikus, kurie stovi pas-
tumti prie tų vielos sienų suorganizuoja 
Lukašenka. Ta dezinformacija yra kaip 
tik tuo ir paremta, kad jie stengiasi su-
graudinti pasaulio širdis, ir tai iš tikrųjų 
baisiai atrodo. Bet Vakaruose, kiek man 
teko pačiai duoti interviu neseniai didžio-
sioms pasaulio žiniasklaidos priemonėms, 
ten daugiausia akcentuojama, kad reikia 
gelbėti tuos žmones, sukelta isterija ir tų 
šalių politikai tiesiog negali atsilaikyti. Aš 

manau, kad Lukašenka nemažą įdirbį pa-
darė, kad per pasaulio Vakarų demokrati-
nę žiniasklaidą būtų rodomas būtent toks 
vaizdas. Neatmetu dar vienos priežasties, 
Lukašenka juos pasikvietė į savo pusę, lei-
do filmuoti BBC, CNN iš Baltarusijos, 
tuo tarpu Lenkija neįsileido žiniasklaidos, 
tai galėjo būti erzinantis žingsnis. Ir, deja, 
jis iš dalies atsisuko prieš Lenkiją. Taigi 
galėjo būti ir taip, kad politikai, ir šiuo 
atveju, Merkel, patyrė didelį spaudimą iš 
visuomenės, žiniasklaidos tokiais baisiais 
vaizdais prie sienos, kad ji ryžosi tokiam 
žingsniui. 

Ar tai padės? Aišku, kad tai yra rizikin-
gas žingsnis, tai bus ir yra trimituojama 
kaip pergalė Lukašenkos pusėje. Kas bus 
toliau, sunku pasakyti. Dabar žmonės ati-
traukti, nebebus naudojami kuriam laikui. 
Tačiau kas bus po to, koks ženklas tiems, 
kurie laukia galimybės nusipirkti bilietą į 

Minską ir skristi per Taškentą, Maskvą ar 
pan., kad pakliūtų čia, tai bus ženklas, jei 
autobusai atvažiuos jų pasiimti ir parsi-
vežti iš Baltarusijos į Vokietiją, išsvajotąją 
žemę. O mes būsime kažkokia labai keista 
teritorija, per kurią visa tai vyks.

Dėl Rusijos vykdomos eskalacijos 
prie Ukrainos sienų, jūs apie tai 
prakalbote viešai, NATO  ir kitos 
didžiosios valstybės išreiškė susirū-
pinimą dėl Rusijos telkiamų pajėgų. 
Kur jūsų nuomone, tai veda?

R. Juknevičienė: Kas yra toje Putino gal-
voje, mes galime tik pasamprotauti. Ar tai 
yra tik gąsdinimas, kaip visada būdavo, ar 
tai yra rimtas planas, negalime atmesti 
nei vieno, nei kito. Kiek aš stebiu Rusijos 
propagandinį lauką – Ukraina jau daug 

 Bet Vakaruose, kiek man 
teko pačiai duoti interviu 
neseniai didžiosioms pa-
saulio žiniasklaidos prie-
monėms, ten daugiausia 
akcentuojama, kad reikia 
gelbėti tuos žmones, 
sukelta isterija ir tų šalių 
politikai tiesiog negali 
atsilaikyti
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metų yra esminis taikinys. Per žiniasklai-
dą tokias baisybes kalba, kad tiems, kurie 
pačioje Ukrainoje stebi Rusijos dezinfor-
maciją ir informacinį karą prieš juos, gali 
būti sunku atlaikyti ir tikimasi, kad dalį 
žmonių paveiks per rinkimus. 

Kita vertus, kalbant apie Rusiją, Puti-
nas labai nori, kad visi jo bijotų. Ir tos 
baimės yra daug. Nesakau, kad reikia į 
Rusiją žiūrėti atsipalaidavus ir nežiūrė-
ti, kas vyksta. Žinoma, kad pavojų yra ir 
nemažai, tai parodė ir Krymo aneksija bei 
veiksmai, kuriuos jie aktyviomis priemo-
nėmis darė, kaip KGB laikais, nuodydami 
žmones tiek viduje valstybės, tiek išorėje. 
Nesakau, kad nereikia bijoti, bet Putinas 
to siekia. Tada tokie karių sutelkimai, pa-
gąsdinimai iš karto Vakarų politikus ir de-
mokratijas verčia galvoti apie pokalbius, 
derybas ir taip leisti tam režimui gyventi. 
Iki šiol atrodo, kad Putinas visą laiką sten-
gėsi naudoti tokias priemones, kurios ne-
peržengtų NATO 5-o straipsnio turinio, 
maždaug iki, žemiau 5-o straipsnio – vi-
sos sugalvotos krizės, atakos, kad NATO 
neturėtų pagrindo telktis ir reaguoti. Tai 

rodo, kad jis bijo didelio karo, aišku, to 
bijo visi, niekas nenori pasaulyje karo. Ir 
jis naudojasi tokia situacija, jis galvoja, 
kad Vakarai yra silpni ir lengvai pažeidžia-
mi, kad juos pagąsdinus galima pasiekti 
bent jau to, kad jis išlaikys savo valdžią, 
visi užmirš, ką jis daro viduje, užmirš visus 
nuodijimus ir t.t. Taip, kaip ir Lukašen-
ka dabar – pabandė tokiu pačiu metodu 
veikti, suorganizavo krizę prie sienų ir 
tada jau pačių baltarusių kančios lieka 
kažkur giliai kalėjimuose ir ten, kur žmo-
nės iš baimės uždaryti butuose ir nedrįsta 
išeiti į gatvę pačioje Baltarusijoje. Apie tai 
jau nei CNN, nei BBC nebekalba. 

Koks būtų jūsų receptas šioje situa-
cijoje? 

Silpnoji Vakarų ir konkrečiai Europos Są-
jungos vieta yra tai, kad neturi vieningos 
strategijos dėl Rusijos. Yra labai skirtin-
gi požiūriai – vieni mano, kad reikia su 
diktatoriumi palaikyti dialogą, o tokie 
kaip mes manome, kad dialogo reikia, 
bet dialogo su Rusija, reikia tikėjimo, kad 
Rusija gali būti kitokia. Jei nėra tikėjimo, 
kad Rusija gali būti kitokia, tai tada ir lie-

ka vienintelis kelias, kažkaip sugyventi su 
tuo, ką turime šalia savęs, kalbėti ir ben-
dradarbiauti su Putinu ir Kremliumi, ir 
laikytis ilgalaikio šaltojo karo principo, ir 
nebandyti kažko keisti. Tada ir Ukrainos 
klausimas iškyla, ir Moldovos, Gruzijos 
ir kitų, nes jeigu bijai Rusijos, tai nedarai 
veiksmų, kad tos šalys atsidurtų kiek gali-
ma labiau saugioje ir demokratinėje erdvė-
je. Apie jų pakvietimą ir būsimą narystę 
ES apskritai čia bijoma kalbėti. Tai toks ir 
siūlymas – reikia aiškios strategijos, nebi-
joti, būti drąsiems, esame stiprūs, turime 
didžiausias ekonomikas, sudėjus su JAV 
apskritai demokratinis pasaulis lenkia bet 
kokią diktatūrą, tada turint aiškų tiks-
lą, kad Rusija gali būti kitokia – bandyti 
vis labiau izoliuoti Kremlių, jį užkardyti, 
sulaikyti, tai tokia sulaikymo strategija. 
Bet tuo pačiu padėti Rusijos visuomenei, 
ir svarbiausia padėti tokioms šalims kaip 
Ukraina ir kitoms, atsistoti ant kojų, kad 
jos būtų alternatyva patiems rusams. 

Ačiū už pokalbį.

Aut. Ugnė Naujokaitytė

Pasisakymai plenarinės sesijos 
debatuose (žodžiu): 28
Temos:

Rezoliucijos (autorė  
ar bendraautorė): 9
Temos:

   Rasa Juknevičienė

Rusija

Baltarusija

Rytų partnerystė

Istorinė atmintis

Afganistanas

Užsienio ir saugumo politika

Kinija

ES kibernetiniai pajėgumai

NDICI-Globali Europa

Kita

5

4

3

3

2

2

1

1

1

6

4

3

1

1

Rusija

Baltarusija

Burundis

80-osios Antrojo pasaulinio 
karo metinės ir Europos 
atmintis

–  Kartu su kitais trimis EP nariais 
dalyvavo derybose dėl ES didžiau-
sio, 80 mlrd. eurų finansinės para-
mos trečiosioms šalims, instru-
mento (NDICI-Globalios Europos)

–  Šešėlinė pranešėja dėl ES kiber-
netinių pajėgumų padėties 

Istorinės atminties renginiai:

Diskusija „Molotovo-Ribentropo 
paktas ir Holokaustas“

Diskusija su eurokomisare Vera 
Jurova apie Europos atsparumą 
dezinformacijai

Diskusija apie istorinių naratyvų 
naudojimą propagandoje

Tremtinių iš Centrinės ir vidurio Eu-
ropos pavardžių skaitymas Europos 
Parlamente

Kapitono V. Pileckio pagerbimo 
ceremonija Vilniuje
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„Prieš dvejus su puse metų diskutuojant su Europos liaudies frakcijos kolego-
mis žinojome, kad iššūkių tikrai netrūks. Laukė derybos su Jungtine Karalyste 
dėl ateities po „Brexit“... Galvojome apie ES integraciją, Rytų kaimynystę... 
Bet niekas net negalėjo numatyti, kad pasaulinės pandemijos valdymas taps 
viena svarbiausių šios kadencijos temų. Kad tai keis ne tik įprastinę Euro-
pos Parlamento darbotvarkę, bet ir privers permąstyti bendras ES politikos 
sritis“, – apie netikėtumus pasakoja Europos Parlamento narys prof. Liudas 
Mažylis. Kaip pastebi politikas, be COVID-19 pandemijos šiuo laikotarpiu gau-
su ir kitų neeilinių temų, kur tenka ieškoti kompromisų bei atsigręžti į ES 
vertybes.

Praėjo beveik pusė kadencijos – sau-
sio 1 d. bus lygiai dveji su puse metų, 
kaip oficialiai esate Europos Parla-
mento narys. Kokie bendri darbo 
Parlamente įspūdžiai, kas aktualiau-
sia tapo Jums?

Neslėpsiu, kad pradėjęs dirbti 
Parlamente jaučiausi kaip ti-
kras fuksas... Nors ir daugiau 

nei du dešimtmečius universitete dės-
čiau apie ES integraciją bei politiką! Bet 
kadencijos pradžioje tikrai teko tarsi 
studento suole „pasėdėti“... Savo kaip 
europarlamentaro pirmąsias patirtis pra-
dėjau aprašyti politiniame dienoraštyje 
ir juo remdamasis išleidau knygą „Fuksai 

Europoje“. Vis dėlto, aplinka dinamiška 
bei įtraukianti, todėl netrukus pavyko 
sėkmingai įsilieti į visas veiklas! Pradėjau 
dirbti viename didžiausių – Aplinkos, vi-
suomenės sveikatos ir maisto saugos ko-
mitete. Aplinkosauga ir sveikata yra vieni 
svarbiausių šios kadencijos ES prioritetų. 
Tokios temos, kaip Žaliasis kursas ir CO-
VID-19 pandemija, tapo itin aktualios 
man. 2020 m. rudenį EP pradėjus veikti 
Specialiajam kovos su vėžiu komitetui, 
pavyko tapti ir jo nariu. Žinoma, Rytų 
Partnerystės ar situacijos Baltarusijoje po 
neteisėtų prezidento rinkimų 2020 m. 
rugpjūtį yra ne ką mažiau reikšmingos 
mano darbotvarkėje. 

Paminėjote situaciją Baltarusijoje... 

Praėjusių metų pradžioje viešoje erdvėje 
pradėjo sklisti informacija apie Astravo 
AE ruošimą reaktorių paleidimui. Blo-
ga nuojauta lankė jau tada. Dar 2020 m. 
sausį kreipiausi į Europos Komisiją dėl 
atominės elektrinės rizikos ir atsparumo 
vertinimo testų. Rūpėjo, ar išties elektri-
nė techniškai saugi. Ką jau kalbėti, kad 
Astravo AE yra nedemokratinio režimo 
valdomas monstras vos už keliasdešimt 
kilometrų nuo Lietuvos... Tuomet pernai 
liepą situacija Baltarusijoje pradėjo aštrė-
ti, o aš vėl surašiau klausimų Komisijai. 
Taip reagavau į blogėjančią COVID-19 
situaciją šalyje, žmogaus teisių pažeidi-
mus prieš tuomet dar tik arėjančius rin-
kimus ir Astravo AE padėtį. 

Po neteisėtai įvykusių 2020 m. rugpjū-
čio 9 d. Baltarusijos prezidento rinkimų, 
nedemokratinis režimas tiesiog pradėjo 
siautėti. Pirmiausia, kaip jie elgiasi su savo 
piliečiais, juos suimdami, kalindami... Pa-
laikydamas šios šalies demokratinius sie-
kius, organizavau renginių ciklą su Bal-

EP narys prof. Liudas Mažylis: „Kadencijos 
pradžioje jaučiausi lyg studentas“
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tarusijos ir Lietuvos universitetų atstovais, 
kur su ekspertais nagrinėjome Baltarusijos 
ateitį ir teisinę sistemą, Rusijos elgseną, ES 
veiksmus. Bandžiau palaikyti ir atskiras 
nuo režimo kenčiančias piliečių grupes: 
minint Tarptautinę moterų solidarumo 
dieną, atviru laišku kreipiausi į Baltaru-
sijos, Rusijos ir Ukrainos institucijas bei 
universitetus dėl įkalintų ir teisiamų Bal-
tarusijos moterų. Baltarusijos nepriklau-
somybės dienos, kurią režimas oficialiai 
yra uždraudęs minėti, proga išplatinau 
sveikinimą baltarusių kalba įvairioms 
Baltarusijos valstybinėms institucijoms, 
universitetams, Lietuvoje veikiančioms 
Baltarusijos draugijoms ir organizacijoms 
užsienyje. Taip pat laiškus siunčiau ir poli-
tiniams kaliniams, bandydamas užmegzti 
su jais kontaktą. Su kitais europarlamen-
tarais skatinome ir Komisiją dėl paramos 
Baltarusijos studentams, kad jie galėtų 
studijuoti ES universitetuose. 

Žinoma, be šių klausimų neapleidau ir 
Astravo AE klausimo. 2020 m. lapkričio 3 
d. Lietuvoje buvo užfiksuota, kad Baltaru-
sija Astravo atominėje elektrinėje pradėjo 
elektros gamybą. Nuo faktinio elektrinės 
paleidimo nuolat stebiu situaciją ir dar tris 
kartus kreipiausi su klausimais į Komisiją, 
prisidėjau ir prie kitų kolegų iniciatyvos. 

O šių metų birželį išaugus pabėgėlių srau-
tams ties Baltarusijos siena susidūrėme su 

hibridine ataka prieš Lietuvą, Lenkiją, 
Latviją ir Estiją. Nedelsiant supratau, kad 
mums reikia fizinės apsaugos ir finansinės 
pagalbos, todėl Komisijos prašiau atsaky-
mų. Kokių priemonių, padedančių Lie-
tuvai, galima tikėtis? Nelegalių migrantų 
krizė tapo pavojumi visai ES sienos ap-
saugai. Šis klausimas aptartas ir EP, balsa-
vome dėl rezoliucijos. Paaštrėjus situacijai 
prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, deba-
tų metu raginau ES statyti fizinį barjerą 
ties ES ir Baltarusijos siena, o Komisijos 
klausiau, ar sulauksime ES finansinės pa-
ramos. Situacija įtempta, todėl pritariu, 
kad ES sankcijos ne tik nedemokratiniam 
Lukašenkos režimui, bet ir jo aplinkai 
turi būti dar griežtesnės. 

Kaip vertinate COVID-19 pande-
mijos valdymą, kaip tai palietė Jūsų 
darbą? 

Apie koronaviruso protrūkį pirmą kartą 
pasisakiau 2020 m. sausio pabaigoje. O 
už pusantro mėnesio, pirmą kartą Parla-
mento istorijoje pradėjome veikti nuoto-
liniu būdu. Situacijai po truputį Europoje 
gerėjant – ir pusiau nuotoliniu. Tapome 
viena pirmųjų institucijų, kuri posėdžius 
ir balsavimus sėkmingai perorientavo 
nuotoliniam darbui. O dabar štai grįžo-
me atgal į įprastinį gyvų posėdžių ritmą. 
Kalbant apie pandemiją ir jos valdymą, 
tikrai galime pasidžiaugti ES lyderyste. 

Tiek EP, tiek kitos institucijos labai anks-
ti suprato, kad be karantino ir kitų apsau-
gos priemonių mums reikia vakcinų. Su-
pratome, kad tik tai gali sustabdyti viruso 
plitimą. Ėmėmės koordinuotų veiksmų 
pagalboje kuriant, tvirtinant ir tiekiant 
vakcinas. Džiaugiuosi mokslo pergale, o 
vakcinomis nuo COVID-19 infekcijos 
domiuosi nuo pat pradžių. Pagal pirmą-
jį savo išsilavinimą esu chemijos mokslų 
daktaras ir puikiai žinau ne vieną pavyz-
dį, kai skiepai išgelbėjo žmoniją nuo įvai-
riausių pandemijų. Šią temą analizavau 
daugelyje savo ekspertinių komentarų ži-
niasklaidai. Inicijavau klausimus Europos 
Komisijai dėl sutarčių viešinimo su CO-
VID-19 vakcinų gamintojais. Taip pat 
ir dėl to, kas ir kaip prisiims atsakomybę 
dėl šalutinių poveikių. Suprantu, kad tik 
skaidrumas prieš savus piliečius suteiks 
pasitikėjimą vakcina. Tarptautinės pre-
kybos komitete teko pasisakyti dėl vakci-
nos prekybos bei eksporto skaidrumo ir 
leidimų kontrolės. Ji buvo būtina, kol ES 
trūko skiepų. 

Kol sulaukėme skiepų – virusas plito bei 
mutavo... Labai džiaugiuosi, kad mano 
inicijuotas kreipimasis į Europos Ko-
misiją dėl sekoskaitos vykdymo sulaukė 
skirtingų frakcijų palaikymo Europos 
Parlamente. Genomo sekos nustatymas 
yra vienas iš geriausių būdų stebėti CO-
VID-19 infekcijos mutacijas, jų vari-
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antus ir yra būtinas tolimesnei vakcinų 
plėtrai. Dabar genomo sekos analizė pa-
tikėta valstybėms narėms, bet ne visos jos 
turi pakankamai išteklių susidoroti su to-
kiais iššūkiais. Todėl labai svarbu sudaryti 
vienodas sąlygas. Žinoma, šis laikotarpis 
tampa istoriniu, nes sveikatos apsauga iki 
pandemijos buvo valstybių narių atsako-
mybė, o dabar mes vis labiau judame link 
sveikatos sąjungos. Nuo šių metų ne tik 
pradėjo veikti programa „ES – sveikatos 
labui“, teikianti didžiausią iki šiol finan-
sinę paramą valstybėms narėms (net 5,1 
mlrd. eurų), bet ir pradedame ruoštis 
galimoms ateities sveikatos krizėms... 
O dabar dar numatoma steigti Europos 
pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos 
situacijoms ir reagavimo į jas instituciją.

Kaip sekasi atstovauti Lietuvai Euro-
pos Parlamente?

Nors galbūt daugeliui žmonių ES institu-
cijos atrodo labai tolimos, bet visgi Parla-
mente mes sprendžiame kiekvieno iš mūsų 
gyvenimui aktualias temas. Pavyzdžiui, 
Aplinkos komitete atstovauju savo Euro-
pos liaudies partijos frakcijai ir pasisakau 
apie pesticidus, kurių klausimas svarbus ir 
žemės ūkiui, ir bitininkams. O ką jau kal-
bėti apie įvairiausius mūsų buityje aptinka-
mus chemikalus, kurių saugumą svarstom.

Per šį savo kadencijos laikotarpį jau net 
nesuskaičiuoju, su kiek daug įvairių ben-
druomenių, organizacijų, moksleivių bei 

studentų teko bendrauti... Tūkstančiai 
žmonių gyvuose ir virtualiuose renginiuo-
se... Kiek skirtingų regionų! Visiems rūpi 
itin įvairūs klausimai. Bet visada į sutiktus 
mūsų šalies piliečius ir skirtingas interesų 
grupes įsiklausau. Pasisakau Lietuvai svar-
biomis aktualiomis temomis europiniame 
kontekste. Esu labai dėkingas už tą prieš 
dvejus su puse metų išreikštą pasitikėjimą. 

Noriu priminti Lietuvai, kokia svarbi ES 
dalis esame, kad mes ir esame Europa. Taip 
pat puoselėjau istorinę atmintį. Be kitų 
įvairių renginių, surengiau 10 virtualių ir 
fizinių parodų. Mūsų Lietuvos istorija tu-
rininga ir unikali, daug sąsajų su šiandie-
nos aktualijomis galime atrasti. 

Parlamente mes atstovaujame visai ES ir 
sprendžiame jos partnerystės šalims svar-
bius klausimus. Štai, pavyzdžiui, rengiau 
rezoliucijos, skirtos skatinti sąsajas tarp 
švietimo ir ekonomikos ES ir Rytų par-
tnerystės šalyse, pataisas. Ją priėmėme de-
legacijos „EURONEST“ Parlamentinėje 
asamblėjoje. Taip pat Tarptautinės preky-
bos komitete teko pasisakyti dėl Europos 
Sąjungos bendrų lengvatų sistemos + 
(BLS  +) programos statuso taikymo Uz-
bekistano Respublikai. Prisiminkime, kas 
Lietuvai atvėrė kelius į tikruosius Vakarus, 
kas stiprino demokratiją. Gi tai būtent 
buvo laisvos prekybos sutartys, ypač po 
įstojimo į ES. Žinoma, Uzbekistano demo-
kratėjimo perspektyvų toli gražu negalima 
lyginti su Lietuvos situacija prieš kelis de-
šimtmečius. Vis dėlto tai – nemaža paskata 
tai valstybei paisyti demokratinių vertybių.

Kaip manote, kokie iššūkiai laukia 
dar šią kadenciją?

Bijau net pagalvoti apie dar didesnius iš-
šūkius. Bet ne apie save kaip politiką kal-
bu, o apie mūsų piliečius. Labai tikiuosi, 
kad pavyks toliau valdyti pandemiją, kad 
situacija Baltarusijoje ir ES bei Baltarusi-
jos pasienyje keisis. Tikiuosi, kad žmonės 
galės jaustis saugiai. Visomis prasmėmis.

Ačiū už pokalbį. 

Aut. Simona Sutkutė 

EP nario Liudo Mažylio statistika 
(iki 2021 m. lapkričio 29 d.):
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Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Prisidėta prie Pasiūlymų dėl rezoliucijų

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Klausimai Europos Komisijai, į kuriuos atsakoma raštu

Pasisakymai komitetuose

Inicijuoti renginiai, akcijos

Ekspertiniai komentarai žiniasklaidai
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 Per šį savo kadencijos 
laikotarpį jau net nesu-
skaičiuoju, su kiek daug 
įvairių bendruomenių, or-
ganizacijų, moksleivių bei 
studentų teko bendrauti...

INTERVIU
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Lapkričio 23 d. Strasbūre vykusioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 
Europos Komisijos pirmininkė Ursula fon der Lejen, apžvelgdama situaciją 
prie ES-Baltarusijos sienos, pabrėžė, kad  Baltarusijos režimo vykdoma hibri-
dinė ataka yra visos ES problema. 

„Tai nėra dvišalis Lenkijos, Latvijos ir Lie-
tuvos klausimas su Baltarusija. Tai visos 
ES problema. Tai inicijavo ir organizavo 
Lukašenkos režimas ir jo rėmėjai, vilio-
dami žmones prie sienos, bendradarbiau-
dami su migrantų kontrabandininkais ir 
nusikalstamais tinklais“, – pažymėjo EP 
pirmininkė.

Ji teigė, kad lankėsi Jungtinėse Valstijose, 
kuomet prieš dvi savaites krizė paaštrėjo. 

„Mūsų pokalbių su prezidentu Dž. Baide-
nu dėmesio centre buvo skandalingas Bal-
tarusijos režimo elgesys. Abu sutarėme, 
kad tai nėra migracijos krizė. Tai autorita-
rinio režimo bandymas destabilizuoti savo 

demokratines kaimynes. Režimo, kuris 
surengė nesąžiningus rinkimus ir žiauriai 
slopina savo žmones. Režimas, kurio mes 
nepripažįstame“, – sakė U. fon der Lejen. 

Pasak jos, šis ciniškas šantažas davė prie-
šingą rezultatą: visa Europa šiuo klausi-
mu solidarizuojasi su Lietuva, Lenkija ir 
Latvija. 

Jau matomas išplėstų sankci-
jų režimo poveikis

EK vadovė teigė, kad spręsdama šią kri-
zę Europa veikia keturiais būdais: teikia 
humanitarinę paramą; palaiko diplo-
matinius ryšius su kilmės šalimis; įvedė 

sankcijas asmenims ir subjektams Bal-
tarusijoje ir sankcijas transporto opera-
toriams, padedantiems vykdyti prekybą 
žmonėmis ir kontrabandą; taip pat pade-
da saugant sieną.

U. fon der Lejen teigimu, A. Lukašenkos 
režimas išnaudoja žmones, pasinaudoda-
mas jų kančiomis ir provokuodamas smur-
tą bei žmonių žūtis politiniais tikslais. 

Ji pabrėžė, kad žmonėms įstrigusiems 
Baltarusijos teritorijoje dėl Lukašenkos 
režimo reikia pagalbos. 

„Todėl nedelsdami susisiekėme su JT 
agentūromis. Sudarėme su jomis kontak-
tinę grupę, palaikome nuolatinį ryšį ir 
nedelsdami sutelkėme lėšas, kad parem-
tume jų pastangas vietoje“, – kalbėjo EK 
pirmininkė.

EK pirmininkė U. fon der Lejen: „Baltarusijos 
režimo elgesys nėra migracijos krizė, tai bandymas 
destabilizuoti savo demokratines kaimynes“

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS
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Ji taip pat išskyrė  diplomatinius žings-
nius. Kartu su JAV sutarta, kad siekiant 
kovoti su tokiu elgesiu svarbu koordi-
nuoti mūsų sankcijas ir bendradarbiau-
ti su kilmės šalimis bei oro transporto 
bendrovėmis, kurios gabena migrantus į 
Minską. 

„Šiuo metu deriname savo sankcijas su 
Jungtinėmis Valstijomis, Kanada ir Jung-
tine Karalyste. Pavedžiau Komisijos pir-
mininko pavaduotojui A. Schinui nedel-
siant užmegzti ryšius su kilmės šalimis. Jis 
lankėsi Irake, Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose, Libane, Turkijoje ir Uzbekistane“, 
– vardijo U. Fon der Lejen. 

Pasak pareigūnės, jau matomas ir išplėstų 
sankcijų režimo poveikis. 

„Kelios oro transporto bendrovės ir civi-
linės aviacijos institucijos nutraukė nepa-
grįstas keliones į Baltarusiją. Be to, Irakas 
pradėjo repatrijuoti Baltarusijoje įstri-
gusius piliečius. Džiaugiamės šiuo labai 
geru bendradarbiavimu su Iraku. Tačiau 
įstrigusių migrantų yra ir daugiau, todėl 
dirbsime kartu su JT agentūromis, kad 
palengvintume jų grįžimą namo. Savano-
riškam grįžimui iš Baltarusijos paremti 
sutelksime iki 3,5 mln. eurų“, – vardijo 
EK pirmininkė. 

Kalbėdama apie sankcijas, ji teigė, kad 
Baltarusijos taikoma strategija labai aiš-
kiai grindžiama kelionių organizatorių 
ir jų tarpininkų bendrininkavimu. Yra 
specializuotų kelionių agentūrų, siūlan-
čių „viskas įskaičiuota“: vizos, skrydžiai, 
viešbučiai ir, šiek tiek ciniškai, taksi ir au-
tobusai iki sienos. „Aiškiai pasakykime: 
šie migrantai yra bjauriai klaidinami me-
lagingais pažadais. Turime su tuo kovoti. 
Todėl siūlome sudaryti visų transporto 
priemonių stebėjimo sąrašą, pagrįstą 
tarptautine teise dėl prekybos migran-
tais ir neteisėto jų gabenimo. Šiandien 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisės 
akto“, – sakė EK vadovė.

Didinamos lėšos sienos 
apsaugai 

Pasak U. fon der Lejen, kiekvienais 
metais apie 1 mlrd. eurų išleidžiama 
FRONTEX agentūrai, o Europos Ko-

misija nusprendė padidinti skiriamas 
lėšas. 

“Siūlome patrigubinti šiuo metu Lietu-
vai, Latvijai ir Lenkijai skiriamas lėšas. Šis 
saugumo priemonių paketas skirtas da-
bartinei nepaprastajai padėčiai spręsti ir 
mūsų solidarumui su priešakinėse linijose 
esančiomis valstybėmis narėmis pabrėž-
ti“, – kalbėjo EK pirmininkė.

Ji pabrėžė, kad valstybės narės, susidūru-
sios su tokiu hibridiniu išpuoliu, turi su-
gebėti veiksmingai reaguoti į susidariusią 
nepaprastąją padėtį, kartu jos turi visapu-
siškai gerbti pagrindines teises ir tarptau-
tinius įsipareigojimus.

Pasak EK pirmininkės, pastarieji Luka-
šenkos režimo ir jo rėmėjų veiksmai yra 
ryžtingas bandymas sukelti nuolatinę ir 
užsitęsusią krizę. 

 Norėčiau pakartoti: ES 
nepripažįsta šio režimo, 
kuris žiauriai slopina 
savo žmones. Jų veiks-
mai yra dalis suderintų 
pastangų destabilizuo-
ti Europos Sąjungą ir 
mūsų kaimynystę. Tai 
visų pirma apima Ukrai-
ną ir Moldovą. Šie veiks-
mai kelia realų ir realų 
pavojų mūsų Sąjungos 
saugumui. Šie veiksmai 
neapsiriboja vien Balta-
rusija

„Norėčiau pakartoti: ES nepripažįsta 
šio režimo, kuris žiauriai slopina savo 
žmones. Jų veiksmai yra dalis suderintų 
pastangų destabilizuoti Europos Sąjun-
gą ir mūsų kaimynystę. Tai visų pirma 
apima Ukrainą ir Moldovą. Šie veiksmai 
kelia realų ir realų pavojų mūsų Sąjungos 
saugumui. Šie veiksmai neapsiriboja vien 
Baltarusija“, – pažymėjo pareigūnė.

Plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje 
Baltarusijos klausimu už europinės gy-

vensenos propagavimą atsakingas Komi-
sijos pirmininko pavaduotojas Margari-
tis Schinas sakė: „Baltarusijos režimas, 
bendradarbiaudamas su tarptautiniais 
neteisėto žmonių gabenimo tinklais, 
apgaudinėja paprastus žmones. Tai, kas 
vyksta prie mūsų sienų, yra ne migracijos, 
o saugumo klausimas. ES aiškiai parodė, 
kad taikys griežtas atsakomąsias priemo-
nes. Dėl ryžtingų ir visapusiškų ES ir jos 
partnerių veiksmų padėtis ima gerėti. 
Šiandien siūlomas įtraukimo į juodąjį są-
rašą mechanizmas yra dar vienas apčiuo-
piamas įrodymas, kad esame nusiteikę 
ryžtingai veikti. Tai pasaulinė problema, 
todėl kovai su žaidimu žmonių gyvenimu 
politiniais tikslais reikia sukurti tarptau-
tinę koaliciją.“

EP narys A. Kubilius 
paragino ieškoti veiksmingo 
humanitarinės krizės 
sprendimo būdo

Europarlamentaras Andrius Kubilius 
dėkojo Europos Komisijai, kuri ėmėsi ak-
tyvių veiksmų sprendžiant šią krizę. „Aš, 
kaip Lietuvos rinkėjų atstovas, esu ypač 
dėkingas Europos Komisijai už jos akty-
vius žingsnius ieškant problemos spren-
dimų. Tuo pačiu nesutinku su kai kuriais 
savo kolegomis, teigiančiais, jog ES sienų 
apsauga nesuderinama su migrantų teisių 
užtikrinimu“, – kalbėjo EP narys. 

Pasak jo, nors turime spręsti humanita-
rines krizes, į kurias yra patekę A. Luka-
šenkos režimo Baltarusijoje įkaitais tapę 
migrantai, tačiau lygiai taip pat turime 
rūpintis ir dėl saugumo tų šimtų tūkstan-
čių migrantų, kurie gali susigundyti pasi-
rinkti tą patį kelią link Europos Sąjungos, 
jei pamatytų, jog ES nepajėgi apginti savo 
sienų. 

 „Tie, kurie šiuo metu kritikuoja Lenkiją 
ar Lietuvą už tai, kad giname ES sienas, 
turėtų suprasti, kokios naujos krizės gali 
kilti, jei šios sienos nebus apgintos“, – 
sakė A. Kubilius.

Jis taip pat paragino ieškoti veiksmingo 
humanitarinės krizės sprendimo būdo, 
tačiau nesuteikti tuščių vilčių, kurios dar 
didesniam potencialių aukų skaičiui virs-
tų dar didesnėmis kančiomis.

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS
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Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė spalio 13 d. buvo išrinkta Europos 
liaudies partijos (ELP), didžiausios Europos Parlamento politinės grupės, vie-
nijančios 179 EP narius iš 26 ES valstybių narių, vicepirmininke. Balsuojant ji 
buvo tarp penkių, gavusių daugiausiai balsų iš 11 kandidatų. Tai pirmas kartas, 
kai Lietuvos atstovė užims tokias aukštas pareigas ELP frakcijos struktūrose. 

R. Juknevičienę delegavo Šiaurės ir Balti-
jos valstybių europarlamentarų delegaci-
jos. Ji susilaukė ir gausaus kitų šalių parla-
mentarų palaikymo.

„Esu iš proeuropietiškos valstybės. Už 
manę balsavę žmonės yra už stiprią ir 
vieningą Europos Sąjungą. Tai yra ir man 
suteiktas mandatas ELP frakcijoje – šeimo-
je, kuriai didžiuodamasi priklausau beveik 
30 metų“, – pažymėjo R. Juknevičienė.

Ji teigė tikinti Europos žemyno suvieni-
jimu, žemynu be diktatūrų, ir matanti tai 
kaip išskirtinę Europos liaudies partijos 
užduotį. 

R. Juknevičienė frakcijos pirmininko 
M.  Vėberio sprendimu kuruos užsienio 
reikalų ir saugumo sritį.

ELP frakcijos prezidiumą sudaro pir-
mininkas ir 10 vicepirmininkų. Prezi-
diumo nariai tarpusavyje susitaria dėl 
užduočių paskirstymo, įskaitant nuola-
tinių darbo grupių pirmininkų funkci-
jas. Frakcijos prezidiumas koordinuoja 
visų 20 Parlamento komitetų narių 
darbą ir aktyviai dalyvauja formuojant 
frakcijos politinę kryptį ir poziciją EP 
plenarinėse sesijose.

Europos liaudies partijos (ELP) frakcija, 
į kurią įeina Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų partija, yra di-
džiausia ir įtakingiausia Europos Par-
lamento politinė grupė, vienijanti 179 
europarlamentarus iš 26 ES valstybių 
narių.
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Pirmą kartą Lietuvos europarlamentarė  
R. Juknevičienė išrinkta į didžiausios  
EP frakcijos vadovybę

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS
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Lapkričio 24 d. plenarinės Europos Parlamento 
(EP) sesijos metu kalbą sakiusi Baltarusijos išrink-
toji Prezidentė Sviatlana Cichanouskaja paragino 
Europą nepamiršti Lukašenkos režimo įkalintų ir 
persekiojamų aktyvių visuomenės veikėjų bei im-
tis lyderystės sprendžiant neteisėtos migrantų 
kontrabandos ir demokratijos įtvirtinimo Baltaru-
sijoje klausimų.

A. Kubilius: „Demokratijos 
ateitis Baltarusijoje yra taip 
pat svarbi, kai ir demokratijos 
ateitis Europoje“

Po Baltarusijos Prezidento rinkimų 
praėjusių metų rugpjūtį prasidėju-
sios represijos prieš demokratijos 

siekiančius baltarusius nesibaigia iki šiol. 
Toliau lieka įkalinti žmogaus teisių gynė-
jas Alesis Beliackis, žurnalistai Romanas 
Protasevičius, Darja Čulcova, Kaciarina 
Andrejeva, politikė Marija Kolesnikova, 
mokytojas Ramanas Bandarenka, atletė 
Kryscina Cimanouskaja ir kiti.

Parlamentinės asamblėjos „Euronest“ vie-
nas iš pirmininkų EP narys A. Kubilius 
pažymėjo, kad nuo to, kaip ES sugebės 
padėti Baltarusijai susidoroti su Luka-
šenkos režimu, priklauso ir viso regiono 
ateitis.

„ES turi aiškiai suprasti, kad ji yra atsa-
kinga ir už savo kaimynystės sėkmę. De-
mokratijos ateitis Baltarusijoje yra taip 
pat svarbi, kaip ir demokratijos ateitis 
Europoje. Ir šiame kelyje mes esame ben-
drakeleiviai su baltarusiais, tačiau taip pat 
turime dalintis ir atsakomybe“, – sakė EP 
narys A. Kubilius.

Įkalinti ir persekiojami demokratijos sie-
kiantys Baltarusijos žmonės turi būti pa-
leisti iš kalėjimų. Turi liautis visuomenės 
aktyvistų persekiojimas. Parlamentaras 
siekia, kad jiems būtų skirta vieta Rytų 
partnerystės viršūnių susitikime gruodį. 

S. Cichanouskaja Europos Parlamentą 
ragino pakeisti Europos solidarumą ir 
reiškiamą susirūpinimą konkrečiais veiks-
mais bei aktyviau kovoti su autokratija. 
Ji patikino europarlamentarus, kad ES 
sankcijos prieš Baltarusijos režimą veikia, 
paragino jų toliau laikytis ir atkreipė dė-
mesį, kad sankcijos skaldo elitą, griauna 
korupcines schemas ir suskaldo žmones 
aplink Lukašenką.

Kalbėdama apie neteisėtos migracijos 
srautus prie Baltarusijos sienos su ES, S. 
Cichanouskaja atkreipė dėmesį, kad re-
žimas nusiteikęs didinti narkotikų kon-
trabandos ir karinių provokacijų mas-
tus, galimai net įvykiams krypstant link 
branduolinių grasinimų prie ES išorinių 
sienų.

Režimas gražiuoju nepasiduos, todėl 
reikia imtis konkrečių veiksmų. Tokiais 
matomos realios sankcijos režimo paka-
likams.

„Sankcijos yra reikalingos siekiant užkirs-
ti kelią migrantų atskraidinimui į Balta-
rusiją. EP jau yra pritaręs taikyti sankcijas 
Baltarusijos oro uostams ar oro linijoms, 
kurios skraidina neteisėtus migrantus. 
Būtina taikyti griežtas ekonomines sank-
cijas svarbiausioms šakoms, iš kurių Lu-
kašenkos režimas gauna pajamų. JAV nuo 

gruodžio jau įveda sankcijas kalio trąšų 
gamintojui „Belaruskalij“. Tikiuosi, kad 
prie šių sankcijų prisijungs ir ES“, – sakė 
EP narys.

Pasak A. Kubiliaus, ES turi imtis lyde-
rystės inicijuojat tarptautines bylas prieš 
A. Lukašenką ir jo režimą. Baltarusijos 
vykdoma neteisėta migrantų kontraban-
da yra nusikaltimas, apibrėžtas Jungtinių 
Tautų konvencijoje, kurią Baltarusija taip 
pat yra pasirašiusi.

A. Kubilius pradėjo konsultacijas su gar-
siomis Europos tarptautinių teisininkų 
kontoromis dėl tribunolo proceso inicija-
vimo A. Lukašenkai.

„Tribunolo inicijavimas, kaip tam tikras 
politinis–teisinis žingsnis, gali labai sti-
priai paveikti A. Lukašenkos režimą, jo 
artimiausią aplinką. Tai jį paveiktų net la-
biau nei papildomos sankcijos“, – pabrėžė 
A. Kubilius. 

Vizito metu S. Cichanouskaja susitiko 
su Europos Parlamento vadovybe, politi-
nėmis grupėmis. Vakare neformali „De-
mokratinės Baltarusijos draugų“ grupė, 
kurios vienu iš vadovų yra A. Kubilius, 
susitikime su S. Cichanouskaja išsamiai 
aptarė artimiausio laikotarpio bendrus 
veiksmus. A. Kubilius pristatė parengtą 
„5 veiksmų planą 2022 metams“.

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS
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Prestižinė Europos Parlamento Andrejaus Sacharovo premija už minties lais-
vę spalio 20 d. atiteko Rusijos opozicijos politikui, kovotojui su korupcija, kali-
namam Kremliaus kritikui Aleksejui Navalnui.

A. Navalnas, balsingiausias Rusijos pre-
zidento Vladimiro Putino kritikas, buvo 
įkalintas šiemet, kai sugrįžo į Rusiją iš 
Vokietijos, kur gydėsi po apnuodijimo 
nervus paralyžiuojančia medžiaga „No-
vičiok“. Dėl šios atakos opozicionierius 
kaltina Kremlių, bet pastarasis tai neigia.

„Šiemet Sacharovo premija už minties 
laisvę skirta už pokyčius kovojančiai 
asmenybei. Aleksejus Navalnas drąsiai 
mėgino grąžinti Rusijos žmonėms pasi-
rinkimo laisvę. Daug metų jis kovojo už 
pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms Rusijoje. Tai jam kainavo laisvę 
ir vos nenusinešė jo gyvybės, – paskelb-
dama nugalėtoją sakė EP pirmininko 
pavaduotoja Heidi Hautala. – Europos 
Parlamento vardu aš raginu nedelsiant ir 
besąlygiškai paleisti jį iš kalėjimo.“

Prie šios kandidatūros nominavimo Eu-
ropos liaudies partijos frakcijoje daug 

prisidėjo Lietuvos europarlamentarai 
Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė. 

„Labai svarbu, kad Europos liaudies par-
tijos (ELP) frakcija priėmė sprendimą ir 
iškėlė A. Navalno kandidatūrą. Prieš tai 
ją buvo iškėlusi žymiai mažesnė libera-
lų grupė. Bet ELP yra didžiausia grupė 
Parlamente ir jos apsisprendimas ypač 
svarbus, – sakė A. Kubilius. – Galima pa-
sidžiaugti, kad mūsų kolega iš Olandijos 
Peter van Dalen buvo iniciatorius iškelti 
A. Navalno kandidatūrą. Šiek tiek bu-
vome nustebinti, kad frakcijos vadovybė 
apie šią kandidatūrą kalbėjo labai atsar-
giai, bandydami teigti, kad kiti jo nepa-
rems, liksime mažumoje. Buvo teigiama, 
kad viena vertus, A. Navalnui negavus 
premijos, Kremlius labai iš jo tyčiosis, 
kita vertus, mums, ELP frakcijai, kuri yra 
didžiausia, nėra gerai būti ta, kuri nenu-
gali. Buvo linkstama į tai, kad turėtume 

įvardinti kaip nominuotas premijai Af-
ganistano moteris, kurias jau buvo iškėlę 
kairieji. Teko mums prašyti žodžio. Kal-
bėti pakankamai emocingai, drąsiai, įvar-
dinant, kad tokia pozicija būtų sunkiai 
suprantama“.

„Laimėjome balsavimą. Turėjau nerimo 
ir abejonių. Galvojau, kad kitos politinės 
grupės į kairę nuo mūsų susivienys ir bal-
suos už kitą kandidatūrą. Bet įvyko taip, 
kaip įvyko. Džiaugiamės, sveikiname ir 
manome, kad tai turės didelė pasaulinę 
reikšmę. Šiandien viena moteris, pabė-
gusi iš Rusijos į Lietuvą, parašė, kad gal 
bent jau su juo kalėjime padoriau elgsis. 
Tai noriu tikėtis bent jau to“, – sakė EP 
narė R. Juknevičienė.

Pasak jos, tai yra ženklas, kad vertybiniai 
dalykai Europos Sąjungai yra svarbūs. 
„Žmogus kariniu cheminiu ginklu nuo-
dytas, išlikęs gyvas, grįžęs į Rusiją žinojo, 
kas jo laukia. Šita jo drąsa nusipelno būti 
įvertinta“, – apibendrino parlamentarė.

Aleksejui Navalnui – Sacharovo premija  
už minties laisvę

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS

K
ir

il 
K

ud
ry

av
ts

ev
/A

FP
 n

uo
tr

.



16

ES būtinos naujos taisykles, kurios užkirstų kelią nepagrįstiems ieškiniams, 
siekiant nutildyti ar persekioti už kritiką, pažymima lapkričio 11 d. priimtoje 
EP rezoliucijoje.

Europarlamentarai susirūpinę stra-
teginių ieškinių dėl visuomenės 
dalyvavimo (angl. SLAPPs) 

keliama grėsme žurnalistų, nevyri-
ausybinių organizacijų ir pilietinės vi-
suomenės atstovų veiklai, o tai pat ES 
vertybėms, vidaus rinkai bei ES teisingu-
mo sistemai. Tai nepagrįsti, neatsakingi 
ir išpūstais teiginiais grindžiami ieškin-
iai, kuriais siekiama įbauginti, diskredi-
tuoti, persekioti bei teismo proceso pa-
galba nutildyti žiniasklaidos ar pilietinės 
visuomenės atstovus.

EP nariai atkreipia dėmesį į ieškovo ir 
atsakovo galios ir finansinių išteklių dis-
balansą, kuris užkertą kelią teisei į tei-
singą teismą. Juos taip pat neramina tai, 
jei šie ieškiniai finansuojami iš valstybės 

biudžeto ir yra derinami su kitomis vals-
tybės priemonėmis, nukreiptomis prieš 
nepriklausomą žiniasklaidą, žurnalistiką 
ir pilietinę visuomenę.

Europarlamentarai apgailestauja, kad 
kol kas nė viena ES valstybė nepriėmė 
SLAPP ieškinių užkardymui skirtų naci-
onalinių taisyklių. Todėl jie ragina Euro-
pos Komisiją pristatyti ES taisyklių pake-
tą, kuris nustatytų minimalius atsakovų 
apsaugos reikalavimus, o taip pat anks-
tyvo minėtų ieškinių atmetimo ir baudų 
už minėtų ieškinių pateikimą sąlygas. 
Kartu raginama užkirsti kelią parankios 
jurisdikcijos pasirinkimui (ar paieškoms) 
šmeižto bylose, siūloma rengti atitinka-
mus mokymus teisėjams ir teisininkams, 
o taip pat suteikti teisinę ir psichologinę 

pagalbą nepagrįstų procesų dalyviams ir 
jų šeimos nariams.

„Ši rezoliucija turi tapti žurnalistų, tie-
sos ieškotojų ir saviraiškos laisvės ap-
saugos gairėmis. Būtina užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui mūsų teisingumo sis-
tema“, – kalbėjo kita EP pranešėja Ro-
berta Metsola (Europos liaudies partija, 
Malta).

EP rezoliucijai pritarė 444 EP nariai, 48 
nepritarė, o 75 susilaikė. Ji prisidės prie 
spalio 4 d. Europos Komisijos pradėtų 
viešųjų konsultacijų dėl ES priemonių 
kovai su piktybišku bylinėjimusi prieš 
žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus. 
Tikėtina, kad Europos Komisija pateiks 
Europos žiniasklaidos laisvės taisyklių 
projektą kitais metais.

EP informacija

EP ragina apsaugoti žurnalistus ir pilietinę 
visuomenę nuo nepagrįstų ieškinių

Lapkričio 24 d. EP nariai pritarė kitų metų ES biudžetui ir užtikrino, kad dau-
giau lėšų būtų skirta jaunimui, sveikatos apsaugai, moksliniams tyrimams ir 
smulkiam verslui.

Derybose su ES Taryba europar-
lamentarams pavyko pasiekti, 
kad 2022 metais būtų skirta 

papildomi 479 mln. eurų, lyginant su 
Europos Komisijos pradiniu siūlymu. EP 
narių dėka papildoma parama bus skirta 
šioms programoms:
– Kaimynystės, vystymosi ir tarptauti-

nio bendradarbiavimo priemonei (pa-
pildomi 190 mln. eurų);

– mokslinių tyrimų programai „Euro-
pos horizontas“ (papildomi 100 mln. 
eurų);

– aplinkosaugos programai LIFE (papil-
domi 47,5 mln. eurų);

– Erasmus+ programai (papildomi 35 
mln. eurų);

– „ES – sveikatos labui“ programai (pa-
pildomas 51 mln. eurų);

– ES vidaus rinkos programai (papildo-
mi 30 mln. eurų);

– ES programai „Kūrybinga Europa“ 
(papildomi 5,5 mln. eurų);

– ES piliečių teisių ir vertybių progra-
mai (papildomi 5,5, mln. eurų).

Kitąmet ES biudžete numatyta apie 
169,5 mlrd. eurų įsipareigojimų ir apie 
170,6 mlrd. eurų mokėjimų. Apie 93 
proc. lėšų yra skiriama piliečiams, regio-

nams, miestams, ūkininkams ir verslui. 
Detalesnė informacija prieinama čia.

2022 m. ES biudžetui pritarė 550 EP na-
rių, 77 nepritarė, o 62 susilaikė. Po balsa-
vimo kitų metų biudžetą pasirašė EP pir-
mininkas David Sassoli, todėl nebeliko 
kliūčių jo įsigaliojimui.

EP pranešėjas Karlo Ressler (Europos 
liaudies partija, Kroatija) pažymėjo: „Per 
šiuos metus daugybę kartų įsipareigojo-
me nukreipti biudžetą į verslą, regionus 
ir piliečius. Tikslas buvo aiškus: sukurti 
tvirtą ekonomikos atkūrimo biudžetą, 
kuris pirmą kartą istorijoje papilnės eko-
nomikos gaivinimu planu.“

Europos Parlamentas patvirtino 
2022 m. ES biudžetą

EUROPOS PARLAMENTO NAUJIENOS
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Kodėl vėl pradėtos diskusijos apie 
Europos ateitį?

ES vystosi natūralios integracijos 
būdu, pirmiausia – reaguodama 
į aplinkos iššūkius ir kylančias 

krizes, ieškant naujų bendrų instrumentų 
ir priemonių, kurios leistų reaguoti ir išs-
pręsti šias krizes. 

Plečiantis pačiai Sąjungai, plėtėsi ir iššūkių 
pobūdis ir apimtis. Naujos ES politinės 
gairės, institucijos ir bendradarbiavimo 
sritys randasi kaip reakcija į iššūkius. Tai-
gi, dabartinės Europai kylančios vidinės 
ir išorinės krizės išties yra ne kas kita, o 
naujas iššūkių etapas. Migracija, sveikatos 
apsauga, Europos vieta pasaulyje – visos 
šios krizės sutampa su politikos sritimis, 
kurios vis dar daugiausia išlieka nacionali-
nių valstybių prerogatyva – tai saugumo, 
sveikatos, užsienio politikos sritys. Lietu-
voje didžiausia pažanga nuo 2004 m. pa-
siekta srityse kur gyvenome pagal bendrą 
ES politiką (finansai, energetika, aplin-
kos apsauga ar infrastruktūra), mažiausia 
ten, kur nesama bendros ES politikos: 
švietimo, socialinėje ir sveikatos apsaugos 
srityse. Todėl mums naudinga gilesnė Eu-
ropos integracija.

Anksčiau kilus iššūkiams taip pat kildavo 
būtinybė diskutuoti – tokių diskusijų re-
zultatas yra savo laiku Europos Sąjungą į 
reformų kelią nuvedusios Mastrichto, Ni-
cos, Lisabonos sutartys.

Dabartinės krizės – sveikatos, klimato, 
migrantų – reikalauja dar stipresnės Eu-
ropos. Norėdami sukurti stipresnę Euro-
pą, turime persvarstyti daug dabartinės 
ES veikimo aspektų. Būtent dėl šių prie-
žasčių šių metų gegužės mėnesį, per Euro-
pos dieną, darbą ir pradėjo Konferencija 
dėl Europos ateities.

Kaip vyksta diskusijos dėl Europos 
ateities? Ar jose dalyvauja tik politi-
kai?

Pati Konferencija dėl Europos ateities 
nėra vienkartinis renginys. Tai – dau-
gybė renginių, vyksiančių ištisus metus, 
ir įtraukiančių tiek ES institucijas, tiek 
nacionalinius parlamentus, tiek dauge-
lį pilietinės visuomenės organizacijų ir 
net – paprastus europiečius, atrinktus da-
lyvauti Konferencijoje atsitiktinės atran-
kos būdu. Konferencijoje dalyvaujame 
keli lietuviai – LR Seimas į Konferenciją 
yra delegavęs R. Morkūnaitę-Mikulėnie-

nę, R. Miliūtę, A. Lydeką ir L. Savicką, 
Vyriausybei atstovauja du viceministrai 
Arnoldai: Pranckevičius ir Abramavičius 
(užsienio ir vidaus reikalų viceministrai). 
Nevyriausybinį sektorių atstovauja Lietu-
vos jaunimo organizacijų tarybos delega-
tas V. Mitkus. Na, o aš esu vienintelis Lie-
tuvoje rinktas Europos Parlamento narys, 
dalyvaujantis Konferencijos darbe.

Konferencijos renginius galėtume paly-
ginti su lygiagrečiai tekančiomis upė-
mis, kurios kartais susilieja, kartais vėl 
išsiskiria, ir kurios visai susilies savo 
tėkmės pabaigoje. Tos upės – skirtingi 
Konferencijos „elementai“: keturios Eu-
ropos piliečių dialogo platformos, ku-
riose reguliariai susirenka visų Europos 
Sąjungos valstybių piliečiai, dauguma 
kurių atrinkti atsitiktine tvarka, ir ku-
rios diskutuoja Konferencijai iškeltais 
klausimais. Antrasis „elementas“ – visoje 
Europoje vykstančios diskusijos, kuriose 
virtualiai ar gyvai bet kas gali kelti savo 
idėjas dėl Europos ateities ar komentuoti 
jau iškeltas idėjas. Trečiasis „elementas“ – 
Plenarinės sesijos, kurių dalis yra Euro-
pos Sąjungos institucijų ir nacionalinių 
valstybių parlamentų atstovų bei piliečių 
atstovų darbo grupės. Visi šie „elemen-

A. Kubilius: „Tikimės nubrėžti viziją, kokia 
Europos Sąjunga bus po trisdešimties metų“
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tai“ dirba savarankiškai, tačiau nuolat 
keičiasi informacija (dalinasi ataskaito-
mis) vieni su kitais, o kas kelis mėnesius 
trumpam susilieja – susitinka bendriems 
posėdžiams.

2022 metų viduryje šie visi Konferencijos 
elementai turėtų susilieti į baigiamuosius 
Plenarinės sesijos posėdžius, kuriuose, at-
sižvelgiant į šių ilgų diskusijų rezultatus, 
turėtų būti formuluojami bendri Konfe-
rencijos pasiūlymai dėl Europos ateities.

Ko tikitės iš šios Konferencijos darbo?

Mano esminis lūkestis – kad, atsižvel-
gdami į pagrindinių Europos Sąjungos 
„savininkų“ – europiečių bei valstybių 
narių – nuomonę, nubrėšime viziją dėl 
to, kokia Europos Sąjunga bus po trisde-
šimties metų.

Kokiais svarbiausiais klausimais dis-
kutuojama Konferencijoje?

Konferencija dėl Europos ateities bando 
rasti sprendimus pagrindinėms Europai 
ir pasauliui kylančioms problemoms. 
Konferencijos darbas yra padalintas į ke-
lias plačias temas: klimato kaita, sveikata, 
stipri ES ekonomika bei darbo vietų kū-
rimas, Europos Sąjungos vieta Pasaulyje, 
vertybės, bendros visai Europai, teisinė 
valstybė ir saugumas, skaitmeninė trans-
formacija, Europos demokratija (bei ins-
titucijų veikimas), migracija, švietimo, 

kultūros, jaunimo ir sporto politika. Šios 
bendro pobūdžio temos vėliau šakojasi į 
daugybę smulkesnių potemių.

Ar jau dalyvavote Konferencijos ren-
giniuose?

Spalio pabaigoje prasidėjo Plenarinės 
sesijos darbo grupių posėdžiai, kuriuose 
teko dalyvauti ir man – šiuose įvadiniuose 
posėdžiuose darbo grupių nariai daugiau 
tarėsi dėl darbo taisyklių ir nusistatė pag-
rindines darbo kryptis ateičiai. Dalyvauju 
darbo grupėje, kuri diskutuos apie Euro-
pos Sąjungos vietą pasaulyje. Rimtesnės 
diskusijos darbo grupėse turėtų prasidėti 
nuo gruodžio. 

Spalio pradžioje Strasbūre rinkosi ir Eu-
ropos jaunimo forumas, taip pat pateikęs 
savo idėjas Konferencijai. Ypač džiugu, 
jog į šį renginį atvyko ir Europos liaudies 
partijos delegacijos Europos Parlamente 
pakviesti keturiasdešimt jaunų žmonių iš 
Lietuvos.

Taip pat vyko jau keli Konferencijos ple-
nariniai posėdžiai, kurių metu pristatyti 
tarpiniai diskusijų rezultatai. 

Kokias svarbiausias idėjas kelsite 
Konferencijoje dėl Europos ateities? 

Kadangi esu darbo grupės „ES pasaulyje“ 
narys, mano šioje Konferencijoje kelia-
mos mintys ir yra susijusios su ES užsie-

nio politika bei artimąja Europos kaimy-
nyste rytuose. 

ES ateitis spręsis būtent Rytinėje Europos 
kontinento dalyje. ES turi milžinišką galią 
daryti įtaką geopolitiniams procesams, pra-
dedant nuo artimiausių kaimynų. Tų kai-
mynų virsmas į demokratiškas ir sėkmingas 
europietiškas šalis galų gale paveiks ir Rusi-
ją. Kol kas matau, kad ES arba bijo naudo-
ti tą savo galią, arba ji pati tos savo galios 
nepažįsta. Viena iš ES minkštosios galios 
priemonių yra plėtra į Ukrainą, Sakartvelą, 
Moldovą, kada nors – ir į Baltarusiją. Bet 
norint, kad ta plėtra vyktų, ES turi refor-
muotis viduje, keisti sprendimų priėmimo 
mechanizmą. Jei veto teisės turėjimas bus 
nekeičiama vertybė, tai plėtra greičiausiai 
toliau nebevyks. Ir tai bus blogai.

Todėl siūlysiu kelias idėjas dėl Europos 
vaidmens pasaulyje stiprinimo.

Pirma – turime atsisakyti vienbalsiškumo 
užsienio politikoje ir pereiti prie efekty-
vesnio sprendimų priėmimo naudojant 
kvalifikuotos balsų daugumos metodą. 
Reikia pripažinti, jog tai atims veto teisę iš 
Lietuvos, tačiau tai atims ir galimybę kai 
kurioms valstybėms blokuoti pažangius 
sprendimus. Taigi sprendimų priėmimas 
turėtų tapti efektyvesnis ir greitesnis.

Antroji idėja susijusi su pačios Europos 
Sąjungos plėtra. Šiuo metu narystės Eu-
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ropos Sąjungoje laukia Vakarų 
Balkanų šalys, tačiau jei vertintu-
me pagal padarytą realią pažangą, 
ne mažiau nusipelniusios narystės 
yra ir trys Rytų partnerystės šalys – 
Moldova, Sakartvelas ir Ukraina. 
Mano įsitikinimu, Europos Sąjun-
gos narystės klausimai turi būti 
sprendžiami remiantis būtent šalių 
pažanga. Antra vertus, jau ir 27 
narių Europos Sąjungai sudėtin-
ga efektyviai priimti sprendimus. 
Todėl svarstytina ir „narystės lau-
kiamojo“ idėja – jog kandidatėms 
iš pradžių būtų suteikiamos tik kai 
kurios narystės privilegijos (pvz., 
bendroji rinka, galimybė naudotis 
finansine ES parama ir pan.), daly-
vavimą sprendimų priėmime atide-
dant vėlesniam laikui.

Kokios dar kryptys bus svars-
tomos šioje darbo grupėje dėl 
ES vaidmens pasaulyje?

Be jau minėtų klausimų dėl narys-
tės ir sprendimų priėmimo proce-
dūrų, kuriuos keliu ne aš vienas, ta-
čiau ir kiti Konferencijos dalyviai, 
europiečiams svarbūs ES autono-

mijos (t.y., nepriklausomybės nuo 
Rusijos dujų ar Kinijos žaliavų), 
išorės sienų saugumo klausimai, 
etiniai prekybos politikos aspektai 
(t.y., ar ES turėtų siekti glaudesnių 
prekybos ryšių su diktatūromis).

Kaip Lietuvos piliečiai gali da-
lyvauti diskusijose dėl ES atei-
ties?

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija gyvas diskusijas dėl Europos 
ateities su gyventojais rengia įvai-
riuose šalies miestuose ir mieste-
liuose. Tuo tarpu Konferencijos 
dėl Europos Ateities interneto 
puslapyje galima dalyvauti virtua-
liose diskusijose – jas inicijuojant 
ar prisijungiant prie jau pradėtų 
diskusijų.

Kituose šio leidinio puslapiuose 
galima rasti, kaip kai kuriuos Eu-
ropos ateities aspektus mato mūsų 
rengtose apklausose dalyvavę Lie-
tuvos piliečiai.

Ačiū už pokalbį.

Aut. Jonas Urbanavičius

Konferencijos dėl Europos ateities darbas 
yra padalintas į kelias temas: 
•	 Klimato kaita ir aplinka

•	 Sveikata

•	 Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingu-
mas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas

•	 Europos Sąjungos vieta pasaulyje

•	 Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas

•	 Skaitmeninė transformacija

•	 Europos demokratija (bei institucijų veikimas)

•	 Migracija

•	 Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politika.

Potemės, svarstomos darbo grupėje  
„ES vieta pasaulyje“:

Pasitikėjimas savimi ir stabilumas:

• ES autonomija

• Sienos

ES kaip tarptautinis partneris:

• Prekybos ir tarptautinių santykių etiniai aspektai

• Tarptautinė veikla klimato srityje

• Bendraeuropinių vertybių propagavimas

Stipri ES taikiame pasaulyje:

• Saugumas ir gynyba

• Sprendimų priėmimas ir ES užsienio politika

• Kaimynystės politika ir plėtra

Migracija žvelgiant iš žmogiškosios perspektyvos:

• Migracijos priežasčių šalinimas

• Humanitariniai klausimai

• Integracija

Atsakomybė ir solidarumas ES viduje

• Pasidalinimas migracijos našta

• Bendras požiūris į prieglobsčio politiką

Plačiau – https://futureu.europa.eu/processes?locale=lt
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Pandemijos metu net ir svarbiausiose Europos Sąjungos institucijose sumažė-
jo žmonių balsų ir gyvo bendravimo, tačiau spalio pradžioje Strasbūras buvo 
pilnas jaunimo klegesio – Europos Parlamente vyko Europos jaunimo renginys 
(ang. The European Youth Event (EYE2021)), kuris buvo finalinė Konferencijos 
apie Europos ateitį (angl. Conference on the Future of Europe) dalis. Renginy-
je dalyvavo daugiau nei 5000 jaunų žmonių nuo 16-30 metų, o dar daugiau jį 
stebėjo internetu. Į šį Europos ateičiai idėjas generavusį forumą vyko ir Lietu-
vai EP Europos liaudies frakcijai (ELP) atstovaujančių parlamentarų: Andriaus 
Kubiliaus, Rasos Juknevičienės, Liudo Mažylio ir Aušros Maldeikienės pakvies-
ta delegacija, kurią sudarė 40 jaunuolių iš visos Lietuvos. Pakeliui aplankyta 
Varšuva, Veimaras, Dresdenas, tačiau daugiausia laiko skirta Strasbūrui ir 
jame vykusiam renginiui. Po itin griežtų COVID-19 bei saugumo patikrų at-
vykę dalyviai pasklido po EP pastatus bei renginio miestelį ir dalyvavo ren-
giniuose, susitikimuose, diskusijoje ir darbo grupėse (workshop‘uose?). Kaip 
teigia organizatoriai vyko 160 užsiėmimų, sugeneruota 2000 idėjų. 

Pasak renginyje dalyvavusios Evitos 
Čeplikaitės iš Daugų Vlado Mi-
rono gimnazijos,„renginio tikslas 

suteikti jaunimui galimybę spręsti ir dis-
kutuoti svarbiausiomis temomis Europai 
ir parodyti, jog kiekvienas turi balsą Euro-
pos Sąjungos sprendimų priėmime“. 

Renginyje spręsti ir visuomet svarbūs 
klausimai, ir kilusieji pastaraisiais metais. 
Drauge su moksleiviais vykusi Panevėžio 
R. Sargūno sporto gimnazijos mokytoja 
Alma Jakusevičiūtė-Kulevičė pasakojo, 
kad greta kitų reikšmingų klausimų „iš-

skirtinis akcentas skirtas pandemijos su-
keltiems padariniams: jaunimo nedarbui, 
psichinei savijautai, sumažėjusiam socia-
liniam ryšiui, nuotolinio darbo proble-
moms.“

Motyvuotam jaunimui buvo įdomu ne 
tik dalyvauti renginio veiklose, bet ir 
pamatyti svarbius Europos Parlamento 
objektus, susipažinti su bendraamžiais iš 
kitų šalių bei suprasti jų problemas.

„Įdomu ir prasminga buvo vaikščioti to-
kio svarbaus pastato viduje! Dalyvavau 

Jaunimas Strasbūre diskutavo apie Europos ateitį
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pailsėjusi, praplėtusi savo akiratį, susipa-
žinusi su nerealiais žmonėmis, aplankiusi 
dar nematytas, nepažintas vietas“, – sakė 
Sandra Paspirgėlytė iš Socialinių mokslų 
kolegijos.

Kelionės metu jaunimas daugiau sužino-
jo ne tik apie aplankytus miestus, bet ir 
apie EP darbą: „Turėjau galimybę pama-
tyti įspūdingus Europos miestus, dau-
giau sužinoti apie jų istoriją, susipažinti 
su įdomiais žmonėmis, užmegzti naujų 
pažinčių ir patirti daugybę nuostabių, 
dar nepatirtų akimirkų. EYE renginys 
leido ne tik iš arčiau susipažinti su aplin-
ka, kurioje dirba europarlamentarai, bet 
ir daugiau sužinoti apie jų darbo speci-
fiką, sunkumus, kylančius nesutampant 
nuomonėms diskusijų metu, kuriose 
sprendžiamos svarbios Europos proble-
mos. Aš esu dėkinga kelionės organiza-
toriams už rūpestį, šiltą ryšį, profesiona-
lumą ir visus patogumus kelionės metu. 
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę leistis 
į šį nuotykį!“, – įspūdžiais dalinosi Agnė 
Virkutytė iš Kėdainių Šviesiosios gimna-
zijos.

„Kelionė į Strasbūrą praturtino mūsų 
žinias apie Europos Sąjungos instituci-
jas bei jų darbą. Dar dabar kalbame, kad 
džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti 
tokioje turiningoje kelionėje ir Europos 
jaunimo renginyje. O svarbiausia, buvo 
nepaprastai smagu!,“ – pasakojo Jaunųjų 
konservatorių lygos ( JKL) pirmininkė 
Kotryna Briedytė.

konferencijoje, kurioje buvo aptariamos 
aplinkos apsaugos problemos pandemi-
niu laikotarpiu ir jaunimo iniciatyvos, 
susijusios su šių problemų sprendimu.

Labai džiaugiausi tokia puikia proga 
pabendrauti su motyvuotu, intelektua-
liu jaunimu iš visos Lietuvos, maloniai 
nustebino jaunimo racionalus požiūris 
aktualiais politiniais klausimais. Grįžau 

EUROPOS ATEITIS
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Kaip sakė grupę lydėjusi EP narių biuro 
Kaune vadovė Rasa Duobaitė-Bumbu-
lienė, „kai matau tokį protingą, žingei-
dų ir motyvuotą jaunimą suprantu, kad 
mūsų šalies laukia puiki ateitis. Šią mano 
mintį atvirtina ir vienas renginio šūkių, 
skirtų jaunajai kartai įkvėpti: „The future 
is in your hands“ (liet. „Ateitis jūsų ran-
kose“)!“

Aut. Rasa Duobaitė
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Be pandemijos, viena aktualiausių 
šios kadencijos sveikatos temų Eu-
ropos Parlamente – kova su vėžiu. 
Europos liaudies partijos frakcijoje 
susipažinau su negailestinga statis-
tika – kasmet nuo vėžio ES miršta 
1,3 mln. žmonių, o 2,7 mln. ši liga 
diagnozuojama. Skaičiai stulbinan-
tys, o už jų slepiasi skaudžios ligonių 
ir jų artimųjų patirtys. Poziciją, kad 
ES gali ir turi sukurti tinkamą atsaką 
kovoje prieš vėžį, nuo pat šios kaden-
cijos pradžios išreiškė ir mano frakci-
ja bei Europos Komisijos pirmininkė 
Ursula von der Leyen. Tai tapo mūsų 
prioritetu. 

ES istorijoje – pirmasis komitetas 
kovai su vėžiu

Būtent ir mano pirmasis pasisaky-
mas Parlamento plenarinėje se-
sijoje buvo apie kovą su vėžiu. Ją 

Europa pradėjo 1985 m., dar tada, kai ofi-
cialiai nebuvo ES, o veikė 12 šalių suda-
ryta Europos Bendrija. Per šį laiką buvo 
išleisti milijardai įvairiems tyrimams. Bet 
kaip galima įvertinti jų rezultatus? ES 
tikslas buvo iki 2020 m. sumažinti vėžio 
paplitimą 15 proc. Deja, bet tai nebu-
vo pasiekta. Tam, kad situacija keistųsi, 
reikėjo esminių ir koordinuotų sprendi-
mų. Specialiojo kovos su vėžiu komiteto 
(BECA), pirmojo tokio Parlamento isto-
rijoje, atsiradimą itin skatino mano frak-
cija. Jo steigimas patvirtintas 2020 metų 
birželį ir pernai rugsėjį jau pradėjome 
posėdžiauti. 

Džiaugiuosi, kad jau dirbdamas su visuo-
menės sveikatos klausimais tapau ir kovos 
su vėžiu komiteto nariu. Mums pavesta 
įvertinti ES galimybes imtis konkrečių 
veiksmų, taip pat pasiūlyti teisės aktus ar 
kitas priemones, galinčias padėti užkirsti 
kelią vėžiui, jį gydyti ir plėtoti mokslinius 
tyrimus. 

Pirmą kartą ES istorijoje žengiame link 
to, kad kova su vėžiu tampa bendra ES at-
sakomybe. Dabartinė situacija pasaulyje 
mus vėl sugrąžino į sveikatos temų lauką, 

L. Mažylis. Kova su vėžiu  
tapo ES prioritetu
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todėl norėtųsi pasidžiaugti, kad net ir šios 
krizės akivaizdoje ES nepamirštame savo 
prioritetų. Vėžio susirgimai niekur ne-
dingo pandemijos laikotarpiu, priešingai, 
paslaugų prieinamumas tapo dar sudėtin-
gesnis, o ligonių situacija – dar jautres-
nė... Nors ši liga šiuo metu negauna tiek 
dėmesio, tai tampa dar didesniu iššūkiu 
bandant ją įveikti.

Šiais metais, Pasaulinės kovos su vėžiu 
dienos išvakarėse pristatytas ir Europos 
kovos su vėžiu planas. Jame išdėstytas 
naujas ES požiūris į vėžio prevenciją, gy-
dymą ir vėžiu sergančių pacientų priežiū-
rą. Džiaugiuosi, kad plane kova su vėžiu 
įvardijama visose etapuose – nuo ligos 
prevencijos iki vėžiu sergančių ir jį įveiku-

sių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. 
Kartu viskas orientuota į technologinius 
sprendimus, inovacijas bei mokslą. Bū-
tent tokį požiūrį palaikome ir frakcijoje. 

Mano iniciatyvos. Veikla įvairiais 
klausimais – nuo prevencijos iki mo-
dernių gydymo metodų

Pradėjus darbą kovos su vėžiu komitete, 
supratau, kad jei noriu efektyviai veik-
ti, turiu bendrauti su ekspertais. Ir visus 
šiuos pusantrų metų visais vėžio ligos 
klausimais mane konsultavo mano bičiu-
lis nuo pat vaikystės, gydytojas akademi-
kas prof. Limas Kupčinskas. Esu jam už 
tai labai dėkingas. Kiti europarlamenta-
rai apie tokią pagalbą, kokią aš gavau iš 
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prof. L. Kupčinsko, galėjo tik pasvajoti. 
Taip pat džiaugiuosi, kad dar pradžioje 
labai aiškiai apsibrėžiau pagrindines vei-
klos temas: nuo vėžio ligos prevencijos, 
ankstyvos diagnostikos iki gydymo.

Kalbant apie prevenciją, bendrauda-
mas su Lietuvos ekspertais susidomėjau 
konkrečia problematika – skrandžio ir 
kepenų vėžiu bei hepatito C įtaka. Ko-
mitete svarstėme vėžio patikros reko-
mendacijų peržiūrą ir pateikiau klausimą 
apie bakterijos Helicobacter pylori sąsajas 
su polinkiu sirgti skrandžio vėžiu. Vaka-
rų Europos šalyse ši bakterija yra mažiau 
paplitusi, o Vidurio ir Rytų Europoje ši 
problema yra kur kas dažnesnė. 

Taip pat ėmiausi hepatito C aktualiza-
vimo kepenų vėžio prevencijos srityje. 
Kėliau klausimą komitete, artu su kitais 
Lietuvoje išrinktais EP nariais kreipėmės 
į Europos Komisiją. Nors Pasaulio svei-
katos organizacija (PSO) nustatė plataus 
užmojo tikslą iki 2030 m. išnaikinti hepa-
tito C virusą (HCV), apskaičiuota, kad 
PSO Europos regione nuo kepenų vėžio 
ir cirozės, susijusių su HCV infekcija, kas-
met vis dar miršta apie 112 500 žmonių... 
Kadangi šias ligas galima išgydyti, svar-
bu sutelkti dėmesį į jų atrankinę patikrą, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad HCV infek-
cija sergantys pacientai iš pradžių neturi 
specifinių simptomų ir gali nežinodami 
užkrėsti kitus... O štai Lietuvos moksli-
ninkai šioje srityje jau smarkiai pažengę 
ir atlikę daug rezultatyvių tyrimų. Todėl 
inicijavau dabartinių Lietuvos atstovų EP 
kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą 
ir Vyriausybę dėl hepatito C viruso atran-
kinės patikros programos įgyvendinimo. 
Ši Lietuvos medikų inovacija galėtų pa-
dėti Lietuvai vienai pirmųjų dar iki 2030 
metų eliminuoti šią infekciją. Dėl šios he-
patito C įveikimo programos įgyvendini-
mo ES kreipiausi ir į Komisiją. 

Kita aktuali tema, kuria pasisakiau ne 
kartą – tai bendri vėžio registrai. Apie tai 
pasisakiau ir komitete. Registrai padeda 
moksliškai įvertinti veiksmingumą, tačiau 
dėl duomenų apsaugos reikalavimai jiems 
yra per griežti. Šiuo metu mokslininkai 
neturi pakankamai prieigos prie mirtingu-
mo ir kitų panašių registrų. Praktikoje yra 
atvejų, kai duomenys turi būti nuasmenin-
ti dėl duomenų apsaugos, o daugelyje vals-

tybių narių jie netgi papildomai ribojami. 
Komitete aiškiai akcentavau, kad duome-
nų apsaugos reguliavimas ir dabartinis po-
žiūris į duomenų apsaugos teisės aktus ES 
turėtų būti peržiūrėtas. Štai, pavyzdžiui, 
prof. L. Kupčinskas man pateikė duome-
nų, kad Didžiojoje Britanijoje prieinamu-
mas prie mirčių registrų yra lengvesnis. 
O ES, įskaitant ir Lietuvoje, kiekvienam 
naujam tyrimui reikia vis naujo ligonio 
sutikimo. Dabar situacija yra pagerėjusi, 
ir jau galima gauti Etikos ir duomenų ap-
saugos institucijos leidimą laisvai naudoti 
tą medžiagą mokslo tyrimams. Duomenų 
nuasmeninimas daugeliu atvejų moksli-
niams tyrimams nekliudo, bet gali trikdyti 
ligų registrų veiklą, draudžiama sujungti 
sergamumo ir mirtingumo registrus... Po-
kyčių čia tikrai reiks, jei norime kovoti su 
vėžiu ES koordinuotai. 

Darbas komitete mane taip pat supažin-
dino su itin naujais gydymo būdais. Pa-
vyzdžiui – imunoterapija. Tiksliau, gydy-
mo strategija – CAR-T ląstelių terapija, 
kai teikiamas individualizuotas gydymas 
konkrečiam pacientui. Šis gydymo meto-
das remiasi biotechnologijomis. CAR-T 
ląstelių terapija skiriama konkrečiai kie-
kvienam pacientui. Apskaičiuotoji vaisto 
kaina siekia iki 500 tūkstančių vienam 
pacientui. Jį kuria „Novartis“ ir „Thermo 
Fisher“ įmonės Lietuvoje, tačiau čia, kaip 
ir daugelyje ES šalių, jo įsigyti beveik nėra 
galimybės. Būtent šio inovatyvaus vėžio 
gydymo prieinamumo klausimą kėliau ir 
komitete ir kreipiausi į Europos Komi-
siją. Pasitelkiant tam tikras programas, 
tokias kaip „Horizontas 2020“ ar „ES – 
sveikatos labui“, finansinį barjerą galima 
įveikti. 

Kovos su vėžiu veikla išties turininga. 
Nors temos ir labai jautrios, bet noro 
bendrai tikrai yra daug. 

Laikas apsispręsti dėl konkrečių ben-
drų veiksmų

Specialusis kovos su vėžiu komitetas yra 
finaliniame veiklos etape – rengiamas 
dokumentas dėl koordinuotos Europos 
stiprinimo kovojant su vėžiu strategijos. 
Galutinis dokumentas bus pristatytas ir 
dėl jo balsuosime gruodžio mėnesį, EP 
plenarinės sesijos metu. Šis dokumentas 
atspindės EP poziciją ir apžvelgs priori-
tetines veiklos sritis. Jis turiningas, nes 

kartu apima ir kitus ES veiklos priorite-
tus: ES Žaliąjį kursą, Europos sveikatos 
sąjungos tikslą. Kova su vėžiu yra visos 
Europos atsakomybė, todėl labai svarbu 
išreikšti ir prieiti prie vieningos pozicijos. 

Mano ELP frakcija taip pat pateikė savo 
poziciją ruošiamam dokumentui, arba 
kitaip – dešimties žingsnių planą. Pir-
miausia prašome panaikinti nereikalingą 
biurokratiją mokslininkams. Aišku, ne-
pamirštame ir būtinos prevencijos, švieti-
mo apie žalingų įpročių pavojų. Norime 
labiau suprasti, kaip vėžys vystosi ląstelėse 
bei audiniuose. Ir jį gydyti dar iki tol, kol 
pacientui pasireikš simptomai. Turime 
aktyviau vykdyti prevencijos, ankstyvo 
diagnozavimo bei gydymo tyrimus. Ti-
kimės, kad pacientų duomenys jiems bus 
prieinami. Kartu su kolegomis norime, 
kad kiekvienas sergantis vėžiu Europoje 
turėtų vienodas galimybes gauti įperka-

mų vaistų. Tam turim skatinti Europos 
bendrus pirkimus, kaip buvo daroma dėl 
COVID-19 vakcinų.

Taip pat tikimės, kad pacientams bus su-
teikta galimybė lengviau kreiptis dėl gy-
dymo kitoje ES šalyje. Neįsivaizduojame 
kovos su vėžiu be vienodų sąlygų visiems 
pacientams, nepriklausomai nuo jų soci-
alinio statuso. Su finansiniu barjeru dėl 
gydymo užsienyje tikrai yra susidūrusi ne 
viena Lietuvos šeima... Kartu su frakcija 
prašome gerinti vėžiu sergančių pacientų 
priežiūrą ir gyvenimo kokybę. Turime 
dar daugiau dėmesio skirti kovai su vaikų 
vėžiu... Taip pat turi būti sukurtos tinka-
mos sąlygos, kad ligą įveikę žmonės turė-
tų pilnavertes galimybes į visas paslaugas. 
Pavyzdžiui, bankų ar draudimo.

Prevencija, diagnostika, gydymas ir gyve-
nimo kokybė sergant bei įveikus ligą – ti-
kiuosi, kad šiuo sisteminiu kompasu ko-
voje su vėžiu seks visa ES. 

 Kartu su kolegomis 
norime, kad kiekvienas 
sergantis vėžiu Europoje 
turėtų vienodas gali-
mybes gauti įperkamų 
vaistų. 

SVEIKATA
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Europos Parlamentas (EP) rugsėjį balsų dauguma priėmė parlamentaro, nuo-
latinio pranešėjo Rusijos klausimais Andriaus Kubiliaus parengtą pranešimą 
dėl ES santykių su Rusija. Už balsavo 494 EP nariai, prieš –103, susilaikė – 72. 

Rugsėjo 14 d. plenarinėje sesijo-
je vykusioje diskusijoje dėl ES ir 
Rusijos santykių ateities pasisakęs 

A. Kubilius pristatė išsamų strateginį do-
kumentą, kuriuo Parlamentas rekomen-
duoja kitoms ES institucijoms keisti ES 
santykius su Rusija. Europarlamentaras 
pažymėjo, kad ši rekomendacija remiasi 
trimis esminiais principais.

„Pirma, norime gerų santykių su Rusija, 
tačiau tai pirmiausia priklauso nuo pačios 
Rusijos – dabartinė Rusija, valdoma klep-
tokratinio, autoritarinio ir agresyvaus 
V.  Putino režimo yra grėsmė Europos 
Sąjungai. Antra, mūsų požiūris į Kremli-
aus režimą ir į Rusijos žmones, tapusiais 
to režimo aukomis, aiškiai skiriasi: esame 
kritiški Kremliaus atžvilgiu, tačiau opti-
mistiškai žiūrime į Rusijos žmonių atei-
tį. Trečia, esame absoliučiai įsitikinę, jog 
ateityje Rusijos žmonės gyvens Vakarų 
tipo demokratijoje. Jei tai gali ukrainie-
čiai, jei to siekia baltarusiai, nėra priežas-
čių, kodėl ir rusai negalėtų eiti tuo pačiu 
keliu“, – kalbėjo A. Kubilius.

Pasak jo, remdamiesi šiais trimis princi-
pais, santykius su Rusija siūloma grįsti il-
galaikiu tikslu – padėti Rusijos žmonėms 
pasukti savo šalį demokratinės, europie-
tiškos plėtros keliu.

„Tam siūlome santykius statyti ant tri-
jų „ramsčių“: agresyvios Kremliaus 
dabartinės politikos prevencijos (Rusijos 
vykdomos teritorijų aneksijos ir okupa-
cijos nepripažinimas; efektyvesnių sank-
cijų, koordinuojamų su transatlantiniais 
partneriais ir išplečiamų oligarchams, 
politika; rinkimų, jei jie būtų pavogti iš 
rinkėjų, nepripažinimas; greitesnis Eu-
ropos Žaliojo kurso įgyvendinimas, taip 
atsisakant priklausomybės nuo rusiškų 
dujų); Rusijos grėsmės pažabojimo (Ru-
sijos hibridinių grėsmių pažabojimas ir 
pačios ES „išvalymas“ nuo Rusijos hi-
bridinių ir korupcinių įtakų); Bendra-
darbiavimo ne tik su Kremliumi (kur tai 
neišvengiama), bet ir tiesiogiai su Rusijos 
pilietine visuomene, parodant jai, kokios 
gali atsiverti galimybės santykiuose tarp 
ES ir demokratinės Rusijos (bevizis reži-
mas, laisva prekyba ir t.t.). Taip pat turi-
me toliau remti europinę Rytų Partnerys-
tės šalių integraciją, kad šių šalių sėkmė 
taptų įkvėpimu Rusijos visuomenei“, – 
kalbėjo europarlamentaras.

Diskusijoje pasisakęs ES vyr. įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
Ž. Borelis sveikino A. Kubilių parengus 
tokį dokumentą bei teigė, kad pranešimas 
pasirodo pačiu laiku.

Jis taip pat pritarė pranešime išdėstytai 
nuostatai, kad kaip niekad svarbu palaiky-
ti visuomenę, kovojančią už demokratiją.

„Vienas dalykas yra režimas Rusijoje, o 
kitas – Rusijos žmonės. Mes turime remti 
rusus bei pilietinę visuomenę, – kalbėjo 
pareigūnas. – Vienybė turėtų būti mūsų 
didžiausias resursas ES santykiuose su 
Rusija. Akivaizdu, kad Rusija bando mus 
skaldyti“.

Renew politinės grupės atstovas Ber-
nardas Geta (Bernard Guetta) pozity-
viai įvertino šį A. Kubiliaus pranešimą 
dėl to, kad jis išliko tvirtas vertindamas 
neteisėtus Rusijos veiksmus tiek už jos 
sienų, tiek šalies viduje. „Pranešimas pri-
dėjo ir kai ką naujo – be Putino režimo 
pasmerkimo mes visgi siekiame geresnių 
santykių ir bendradarbiavimo su žmonė-
mis, gyvenančiais tam pačiam žemyne, 
turinčiais tokią pačią kultūrą ir civiliza-
ciją kaip ir mes“, – sakė EP narys iš Pran-
cūzijos.

Diskusijoje kalbėjusi ELP frakcijos ats-
tovė R. Juknevičienė teigė, kad nors mus, 
lietuvius, dažnai vadina rusofobais, tačiau 
Putinas yra didžiausias rusofobas.

Ji pakvietė visus europarlamentarus, ku-
rių rankos nesurištos Kremliaus, balsuo-
ti už ir susitelkti aiškios bei veiksmingos 
strategijos diktatūrinių režimų atžvilgiu 
sukūrimui bei įgyvendinimui.

Europos Parlamente priimtas A. Kubiliaus 
pranešimas dėl ES santykių su Rusija
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Europos Parlamentas rugsėjo 14 d. balsų dauguma priėmė EP nario Andriaus 
Kubiliaus, nuolatinio pranešėjo Rusijos klausimais, parengtą pranešimą dėl 
Europos Sąjungos santykių su Rusija. Spalio 7 d. Europos Parlamentas priim-
toje rezoliucijoje, kurios vienas autorių yra A. Kubilius, pakvietė inicijuoti tarp-
tautinį tribunolą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai ir nedelsiant 
pradėti vidinius svarstymus dėl tarptautinių kaltinimų Lukašenkai strategijos, 
tam naudojant universalios jurisdikcijos bylas ir rengiant kreipimąsi į Tarp-
tautinį Teisingumo Teismą dėl režimo įvykdytų nusikaltimų bei jo sulaužytų 
tarptautinių įsipareigojimų pagal Čikagos, Monrealio ir Kovos prieš kankini-
mus konvencijas.

Apie šias rezoliucijas bei jų reikšmę Europos Sąjungos santykiams su Rusija 
ir Baltarusija kalbamės su Europos Parlamento nariu, nuolatiniu pranešėju 
Rusijos klausimais ANDRIUMI KUBILIUMI.

Pristatydamas pranešimą dėl ES 
santykių su Rusija pasiūlėte šiuos 
santykius statyti ant trijų „ramsčių“: 
agresyvios Kremliaus dabartinės 
politikos prevencijos; bendradar-
biavimo ne tik su Kremliumi (kur 
tai neišvengiama), bet ir tiesiogiai 
su Rusijos pilietine visuomene, pa-
rodant jai, kokios gali atsiverti san-
tykių galimybės tarp ES ir demokra-
tinės Rusijos; tolimesnio europinės 
Rytų Partnerystės šalių integracijos 
rėmimo, kad šių šalių sėkmė taptų 
įkvėpimu Rusijos visuomenei. Pako-
mentuokite trumpai šių pasiūlymų 
esmę. 

Vakarai privalo stabdyti Rusijos iš-
orės ir vidaus agresiją. Kremlius 
kariauja ne tik su Ukraina, Sa-

kartvelu ir kitais kaimynais, bet ir su savo 
visuomene – turiu omenyje A. Navalną, 
opoziciją, rinkimų į Rusijos Dūmą farsą. 
Tad Vakarai Rusijos atžvilgiu turi būti 
žymiai griežtesni. Tačiau raporte aiškiai 
įvardijome, kad tikime, jog Rusijos vi-
suomenė gali transformuoti šalį vystytis 
europinės demokratijos keliu – ką padarė 
tokios šalys kaip Ukraina ir dabar kovo-
jantys baltarusiai. Rusijos žmonės nėra 
kažkuo skirtingi, tad Europos Sąjunga 
Rusijos visuomenės siekį transformuoti 
savo šalį turi matyti kaip svarbiausią savo 
prioritetą.

To siekiant svarbūs du dalykai: stabdyti 
V. Putiną, kad jis nesusodintų visos opo-
zicijos į kalėjimus, ir mąstyti, kaip įkvėp-

ti Rusijos žmones tokioms pergalėms, 
kurias dažnai įkvepia kaimynų sėkmė. 
Jei mus, pavyzdžiui, įkvėpdavo estų sė-
kmė, tai Rusiją gali įkvėpti Ukraina arba 
Baltarusija, kurios įvykius stebi Rusijos 
pilietinės visuomenės atstovai. Europos 
Sąjunga gali turėti daug ambicingesnę 
pagalbos programą Moldovai, Ukrainai, 
Sakartvelui, o taip pat ir Rusijos pilieti-
nei visuomenei, kuri stebi, kaip šios šalys 
kuria savo sėkmę. Tą matantis V. Putinas 
siekia neleisti šioms šalims integruotis į 
europines ir tarptautines struktūras.

Europos Sąjunga kartu su pilietinės Ru-
sijos visuomenės atstovais ir ekspertais – 
apie tai pradėjome diskutuoti jau po ra-
porto – turi pradėti konstruoti būsimus 
santykius ir strategiją su demokratinės 
Rusijos visuomene jau po Putino, paro-
dant, ką Europos Sąjunga galės pasiūlyti 
Rusijos žmonėms. Tai galėtų būti inten-
syvesni ekonominiai santykiai – lais-
vos prekybos sutartis, modernizacijos 
partnerystė ir kiti dalykai. Svarbu, kad 
Rusijos žmonės žinotų, ko jie dabar dėl 
autoritarinio Putino režimo neturi ir ką 
jie galėtų turėti, suartėję su Europos Są-
junga.

Skaitydama raportą atkreipiau dė-
mesį į Jūsų pasiūlytą sąlyginį selek-
tyvų dialogą su  Kremliaus valdžios 
ir regionų valdžios institucijomis bei 
strateginį bendradarbiavimą su Ru-
sijos pilietine visuomene, kuri siekia 
demokratijos Rusijoje, taip pat į ne-
priklausomą bendradarbiavimą su 

regioniniais ir vietos subjektais. Kaip 
įsivaizduojate tokį bendradarbiavi-
mą – turiu mintyje bendradarbiavi-
mą su Kremliumi? 

Dar vis turime atiduoti duoklę kai ku-
rių Europos sostinių saviapgauliškam 
manymui, kad galima palaikyti ryšius 
su Kremliumi. Aišku, net ir su Šiaurės 
Korėja galima palaikyti kontaktus, kad 
išvengtume kažkokių nesusipratimų ar 
galimų įtampų augimo. Bet mes bandė-
me pabrėžti, kad dėl tokio dialogo ne-
reikia turėti iliuzijų ir nereikia aukoti ES 
vertybių – pagalbos Ukrainai arba para-
mos žmogaus teisėms Rusijoje. Neturiu 
jokių iliuzijų, kad dialogas su Putinu gali 
pakeisti patį Putiną. Nors vis dar yra no-
rinčiųjų tą dialogą iškelti į priekį, mes vis 
tik parodėme, kad mums svarbiausias yra 
dialogas su Rusijos pilietine visuomene. 
Galime prisiminti laikus, kai Vakarai kal-
bėdavosi su L. Brežnevu ir išreikalaudavo 
paleisti politinius kalinius ar teisę žydams 
emigruoti į Izraelį. Taigi, reikia turėti 
jėgos, reikia turėti instrumentų, kuriais 
būtų galima priversti Kremlių keisti savo 
sprendimus ir pasirūpinti žmogaus teisė-
mis pačioje Rusijoje. 

2020 m. kovo 5–6 dienomis Vilniuje 
vykusioje tarptautinėje konferenci-
joje „Neužgijusios praeities žaizdos: 
pasekmės ir įveikos būdai“, kurią or-
ganizavo Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, bendradarbiaudama su 
Andrejaus Sacharovo tyrimų centru, 
Vilniaus universiteto Psichologijos 
institutu ir kitais partneriais. Joje 
dalyvavusi Nobelio premijos laureatė 
Svetlana Aleksijevič sakė, kad „Rusi-
jos visuomenė yra ligota, nes ne Pu-
tinas paminklus Stalinui atstatinėja, 
bet patys žmonės…“ Daug turite vil-
čių, kad tokia visuomenė galėtų pa-
sukti demokratijos keliu? 

Praėjusiųjų metų kovą aš tikrai netikėjau, 
kad kas nors gali prasidėti Baltarusijo-
je. Matyt, ir pati Svetlana Aleksijevič to 
nesitikėjo. Netikėjome, kad baltarusiai 
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nori demokratijos, o, pasirodo, kad ryški 
dauguma balsavo už Sviatlaną Cichauno-
uskają – 60–70 procentų ir tik apie 20 
procentų balsavusiųjų norėjo A. Luka-
šenkos. Tad mums galvoti, kad Rusijos 
žmonės yra kitokie, kad dauguma jų nori 
„batiuškos“ Stalino ar Putino, būtų klai-
dinga prielaida.

Rusijos IT analitikas, matematikas Ser-
gejus Špilkinas turi metodiką, kuri ma-
tematinių kompiuterinių tendencijų 
vertinimo pagalba nustato, už ką buvo 
atiduoti tikri balsai, o kur jie buvo sufal-
sifikuoti. Skirtingai nei teigia Kremlius, 
kad už „Vieningąją Rusiją“ balsus atida-
vė 50 procentų balsavusiųjų, S. Špilkinas 
išsiaiškino, kad už šią partiją balsavo 31 
procentas. Ir tai labai panaši tendencija 
kaip ir Baltarusijoje – 70 procentų balsa-
vusiųjų nepalaikė „Vieningosios Rusijos“. 
Taip, balsavo ir už komunistus, tačiau aki-
vaizdu, kad Kremliaus pastangos įtikinti 
savo visuomenę patiria nesėkmę. Taip, 
demokratija taip lengvai neateis, bus nos-
talgijos praeičiai, ką ir patys esame patyrę, 
kai 1992 m. lietuviai balsavo už A. Bra-
zauską ir buvusią kompartiją, tačiau tai 
yra objektyvūs dėsniai. Akivaizdu, kad 
Rusijos visuomenė yra traumuota – kaip 
ir mes, turintys savųjų traumų, tačiau gal-
voti, kad Rusijos visuomenė yra kažkaip 
pasmerkta svajoti apie diktatūrą, būtų 
klaida. 

Pranešime taip pat pažymėjote, kad 
jeigu rugsėjo 17–19 dienomis vyk-
siantys rinkimai į Rusijos Dūmą bus 
pripažinti nesąžiningais, Europos 
Parlamentas turi būti pasirengęs-
nepripažinti Rusijos parlamento ir 
prašyti, kad Rusija būtų pašalinta 
iš tarptautinių  organizacijų su par-
lamentinėmis asamblėjomis. Kad 
Rusijos pilietinė visuomenė yra žlug-
doma, pastebėjo ir ES vyr. įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo poli-
tikai J. Borellis. Panašu, kad tie rin-
kimai ir buvo nesąžiningi, tad kokių 
priemonių, Jūsų nuomone, dabar im-
sis Europos Parlamentas? 

Tas išmetimas iš tarptautinių organizcijų 
yra tik pasekmė. Reikia, kad tiek ES ins-
titucijos, tiek šalys narės aiškiai atsakytų 
į klausimą, ar tie rinkimai į Dūmą buvo 
sąžiningi, ar nesąžiningi. Jei jie buvo 
nesąžiningi, tai tuomet ar traktuojame tą 
išrinktąją Dūmą legitimia, ar nelegitimia. 
Mano atsakymas būtų toks: rinkimai 
buvo nesąžiningi – tiek dėl to, kas buvo 
daroma prieš rinkimus, opoziciją sodinant 
į kalėjimus arba neleidžiant kandidatuoti 
daugiau nei šimtui žymiausių kandidatų; 
interneto atjungimas plius trys balsavimo 
dienos be stebėtojų, normalios apsaugos 
ir t. t. S. Špilkinas suskaičiavo, kad už 
„Vieningąją Rusiją“ iš tiesų balsavo tik 14 
milijonų rinkėjų, kas tesudaro tik 31 pro-

centą visų balsų. Tą įvertinus galima kons-
tatuoti, kad rinkimai buvo nesąžiningi ir 
nedemokratiniai, Dūma yra nelegitimi, 
ir tuomet jos delegacija Europos Tarybos 
parlamentinėje asamblėjoje turėtų negau-
ti įgaliojimų. Jau prasideda diskusijos, šis 
klausimas bus keliamas asamblėjoje, kuri 
gali įvykti lapkričio mėnesį, vėliau Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijoje. Siūliau, kad ir Lietuvos Seime 
toks sprendimas būtų padarytas. Kol kas, 
mano žiniomis, tik Ukrainos parlamentas 
yra tiesiai šviesiai pareiškęs, kad rinkimai 
neteisėti ir Dūma nėra legitimi.

Bet problema ta, kad jei Vakarai neras 
būdo į tai reaguoti, tas tik paskatins dar 
didesnį Kremliaus agresyvumą. Praėjus 
savaitei po rinkimų teko stebėti Rusijos 
žiniasklaidoje pasidžiaugimą, kad va, 
Vakarai per daug nereaguoja, nepasa-
ko aiškiai, kad rinkimai nelegitimūs, tai 
tuomet išeitų, jog Dūma pripažįstama 
kaip demokratinė. Ir praėjus savaitei po 
rinkimų A. Navalnui iškeliamos naujos 
bylos. Ir dabar jau jos keliamos už tai, 
kad A. Navalnas neva suorganizavo eks-
tremistinę grupuotę. A. Navalno įkurtas 
Antikorupcinis fondas, atskleidęs visas 
aferas, parodęs V. Putino rūmus, apkal-
tintas kaip ekstremistinis. A. Navalnui už 
tai priskačiuos dar penkerius metus kalė-
jimo, siekiant, kad jis negalėtų dalyvauti 
2029 m. rinkimuose. 
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Už Jūsų pateiktą rezoliuciją balsavo 
494 EP nariai, prieš – 103, susilai-
kė – 72. Beje, už Spalio 7 d. rezoliu-
ciją, raginančią inicijuoti tarptautinį 
tribunolą diktatoriui A. Lukašen-
kai, balsavo 509 europarlamentarai, 
prieš – 29, susilaikė – 139. Ką tai sako 
apie kai kurių ES šalių parlamentarų 
požiūrį į Rusiją ir Baltarusiją? 

Manyčiau, kad svarbu tai, jog virš 500 
europarlamentarų balsuoja „už“, ir jog pa-
grindinės partijos taip pat balsuoja „už“. 
Mane džiugina, kad Europos Parlamente 
jau yra susiformavusi dauguma – bendra-
minčių branduolys iš Vokietijos, Prancū-
zijos, palaikantis mūsų požiūrį į Rusiją 
ir Baltarusiją. Ir tuomet galime pamažu 
tą ES politikos „farvaterį“ pamažu keisti 
taip, kaip mums atrodo. To labai iki šiol 
Lietuvai stigdavo, nes mes dažniausiai 
tik paprotestuodavome, pašūkaudavome. 
Nesakau, kad labai kažko daug pavyko 
pasiekti, tačiau jau nuo 2017–2018-ųjų 
metų dirbant labai nuosekliai, turint 
aiškias nuostatas, matymus, strategines 
kryptis, pasinaudojus pandemijos metu 
vykusiais nuotoliniais seminarais ir disku-
sijomis, kuriuos surengti žymiai papras-
čiau, pamatai, kad gali surinkti daugumą 
ne tik V. Putinui pasmerkti, bet ir tokią, 
kuri pritaria tavo išplėtotoms strategijoms.

O „prieš“ balsuoja standartiniai ultrakai-
rieji ir ultradešinieji, mylintys V. Putiną, 
keikiantys NATO. Mano manymu, kar-
tais tiek Vakarų, tiek mūsų spaudoje jiems 
skiriamas per didelis dėmesys. Tas jų riks-
mas nieko nereiškia, tiesiog žinome, jog 
apie 70 europarlamentarų taip standartiš-
kai balsuos. Ar Kremlius juos nupirko, ar 
kažkas jų pačių smegenyse susisuko – įta-
kos balsavimui nedaro. Tačiau pasitaiko 
ir taip, kad vakar ( spalio 7 d. – red. pas-
taba) Žaliųjų atstovai nepalaikė rezoliuci-
jos dėl tarptautinio tribunolo inicijavimo 
Baltarusijos diktatoriui A. Lukašenkai, 
nes pagrindinis ginčas vyko dėl pabėgė-
lių – ir tai yra A. Lukašenkos primesto 
hibridinio karo rezultatas.

Gal tas Lietuvai, Lenkijai ir Latvijai 
primestas hibridinis karas turės įta-
kos ES migracijos politikai? 

Jau yra išplatinti Europos Komisijos pa-
siūlymai, kuriuose aiškiai įvardinti hi-

bridiniai karai, išnaudojant migrantus, 
ir pastebėta, kad tokiems atvejams nėra 
tinkamos teisinės bazės, o iki šiol galio-
jančiais teisės aktais negalima naudotis. 
Bus siūlomi nauji teisės aktai, leidžiantys 
šaliai, prieš kurią naudojamas toks gin-
klas, naudotis kitų teisės aktų, neleidžian-
čių migrantų atstūmimo ir pan., išimtimi. 
Nes dabar ES teisės aktai sako: ginkite 
sieną, bet saugokite žmogaus teises ir ne-
naudokite „pushback“ veiksmų.

Kylančios dujų ir elektros kainos 
šį rudenį kelia įtampų ir klausimų: 
kiek šiai situacijai daro įtaką Rusija, 
naudodama energetinių išteklių kor-
tą? Savo raporte minite, kad dujos 
sudaro 48 proc. ES importo iš Rusi-
jos. Kaip, Jūsų nuomone, ES seksis 
įgyvendinti Žaliąjį kursą ir mažinti 
priklausomumą nuo Rusijos išteklių? 

Surinkęs kelias dešimtis europarlamentarų 
parašų aš inicijavau kreipimąsi į EK Kon-
kurencingumo tarnybą, kad ši tarnyba 
pradėtų „Gazpromo“ veiksmų ES rinkose 
tyrimą, nes „Gazpromas“ nevykdo savo 
įsipareigojimų užpildyti žiemos metui 
dujų saugyklas, dėl to kainos yra pakilę 
virš tūkstančio dolerių už tūkstantį ku-
binių metrų, nors metų pradžioje šios 
kainos buvo tik 300 dolerių už tūkstantį 
kubinių metrų. V. Putino spaudos atsto-
vas D. Peskovas yra pasakęs, kad šitaip 
Kremlius nori šantažuoti ES, siekdamas, 
kad ji neprieštarautų NORD STREAM 
2 dujotiekio paleidimui.

„Gazpromas“ turi įgyvendinti ES direkty-
vą, neleidžiančią jam valdyti ir vamzdyno, 
ir juo tekančių dujų. Vadovaudamasis šia 
direktyva, „Gazpromas“ galėtų naudoti 
tik pusę NORD STREAM 2 pajėgumų, 
ir tą yra pareiškę Europos teismai. Šiomis 
dienomis teko girdėti, kad V. Putinas iš-
sikvietė energetikos ministrą ir kad jau 
girdimi kažkokie taikos pareiškimai, jog 
Europos negalima skriausti ir t. t.

Manau, kad Kremlius daro didelę strate-
ginę klaidą, nes aiškėja, kad jis nėra pa-
tikimas dujų tiekėjas, o tas tik paskatins 
greitesnį Žaliojo kurso įsigalėjimą. Tą 
mes įvardijome raporte, pastebėda-
mi, kad Žaliojo kurso įgyvendinimas 
reikšmingai sumažintų priklausomybę 
nuo Rusijos dujų – EK prognozuoja, 

kad 2035 m. tokia priklausomybė nuo 
rusiškųjų dujų galėtų sumažėti net 70 
procentų. O tai galėtų priversti Rusiją 
pertvarkyti savo ekonomiką, kuri būtų 
grindžiama ne natūraliaisiais resursais, 
bet taptų moderni. Daugelio kitų šalių 
patirtis rodo, kad perėjimas nuo dujomis 
ir elektra grįstos ekonomikos lemia dide-
lius politinius pasikeitimus. Natūraliais 
ištekliais besiremiančios ekonomikos 
nėra demokratinės. Šalis, pradedanti atsi-
sakyti tokio modelio, labai greitai pajuda 
link žymiai demokratiškesnio valdymo 
modelio.

Ar, rengdamas nepatogius Rusijai ir 
Baltarusijai pranešimus, nesusilau-
kiate grasinimų? 

Priėmus raportą dėl ES santykių su Ru-
sija vienoje Rusijos laidų buvo laidomos 
užuominos apie tai, kad raporto auto-
riaus giminaičiai (mano pavardė nebuvo 
minima) turėtų žiūrėti, kad jis neiššoktų 
per langą… 

Kokią matote Rusijos ateitį? Kiek 
joje bus Kinijos, o kiek – Europos? 

Galvoju, kad Rusija savo šaknimis yra eu-
ropinė valstybė. Aišku, daugelis dalykų, 
įvykstančių Europoje, Rusijoje atsikarto-
ja po šimto ir daugiau metų. Rusijos lau-
kia sudėtingas laikotarpis, sunku progno-
zuoti, kaip tai vyks. Kyla klausimas, ar jai 
pavyks išlikti su ta pačia teritorija, kokią 
ji turi. Kinijos įtaka stiprės, ji yra auganti 
ir ekonomiškai stiprėjanti valstybė, bet 
Kinijos polinkis į autoritarizmą yra aki-
vaizdus ir kelia klausimų, kaip tokiam 
režimui pavyks ateityje išvengti autori-
tariniams režimams būdingų problemų: 
valdžios stagnacijos ir pan. Abejočiau, 
kad Kinijai Rusija reikalinga kaip par-
tnerė. Ar Kinijai reikalingas Sibiras kaip 
kokių nors resursų šaltinis? Tikėtina, kad 
taip. Sunku pasakyti, kaip Kinija tą pro-
blemą spręs. Verta prisiminti įdomų ir 
simbolinį Angelos Merkel žingsnį, kai ji 
prieš kelerius metus padovanojo Kinijos 
prezidentui XVII a. žemėlapį su to meto 
Kinijos sienomis, kur didelė dalis Sibiro 
buvo Kinijos sienų viduryje.

Kalbėjosi žurnalistė Rasa Baškienė 

Interviu publikuotas internetinėje svetai-
nėje www.bernardinai.lt 

KAIMYNYSTĖ
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EP Europos liaudies partijos frakcija paragino  
nepripažinti rinkimų Rusijoje

Rugsėjo 21 d. Europos Parlamento 
Europos liaudies partijos (ELP) 
frakcija paragino ES nepripažinti 

rinkimų Rusijoje.

„Tai, kas įvyko Rusijoje rugsėjo 17–19 
dienomis, nebuvo rinkimai. Iš rusų buvo 
išplėšta galimybė laisvai spręsti dėl savo 

šalies likimo. ELP frakcija ragina ES ir jos 
valstybes nares nepripažinti šių rinkimų 
rezultatų“, – sakė ELP frakcijos pirminin-
ko pavaduotoja, atsakinga už užsienio po-
litiką, Sandra Kalnietė ir pagrindinis pra-
nešėjas Rusijos klausimu Andrius Kubilius.

„Neleidžiant opozicijos kandidatams da-

lyvauti rinkimuose, persekiojant laisvą 
žiniasklaidą, uždraudžiant naudoti „pro-
tingo balsavimo“ (balsuoti 3 dienas) pro-
cedūrą, neleidžiant ESBO/ODHIR 
tarptautiniams stebėtojams atvykti stebėti 
rinkimų, – tai tik parodo, kaip Kremlius 
bijo Rusijos žmonių “, – pabrėžė parla-
mentarai.

Andrius Kubilius: „Tikiu Europos Sąjungos gebėjimu rasti tinkamus atsakus į krizes“

KAIMYNYSTĖ

Mes bandome akcentuoti, kad reikia 
pasiūlyti aiškią perspektyvą su visais kelio 
ženklais ir datomis, kad šios šalys per arti-
miausią laikotarpį, per gerą penkmetį ga-
lėtų pasiekti visišką integraciją į Bendrąją 
rinką. Tai yra svarbu dabar, dėl to vyks-
ta daug diskusijų, patys rašome įvairius 
straipsnius, analitines pažymas. Mūsų 
įsitikinimu, yra blogai, kad Rytų partne-
rystės šalių integracija arčiau Europos 
Sąjungos yra įstrigusi, nejudanti. Tada 
mūsų partnerių šalyse atsiranda tokio in-
tegracinio nuovargio ar erozijos. Mažėja 
tikėjimas, kad bus galima pasiekti kaž-
kokios didesnės pažangos, tada atsiranda 
abejingesnis požiūris į visus integracijos 
darbus. Todėl šioje vietoje reikia tam ti-
kra prasme formuoti Europos Sąjungos 
politikos, nukreiptos į šias šalis, kryptį. 
Taip pat apčiuopti, kurioje Europos Są-
jungos pusėje yra rezistencija tokiai am-
bicingesnei politikai. O ji yra, yra ir kai 
kurių didžiųjų šalių pasipriešinimo. Tada 
bandome dirbti ne tik čia, Europos Par-
lamente, bet ir su tų šalių sostinėmis, su 
jų politikais, ekspertais. Darbų tikrai yra 
labai nemažai. Jei tik nori dirbti, kasdienė 
darbotvarkė labai greitai persipildo.

Kalbant apie aktualijas – šiuo metu 
Europos Sąjunga susiduria su A. Lu-
kašenkos vykdoma hibridine ataka, 
vis dar kovoja su pandemija. Ar Eu-
ropos Sąjunga pajėgi išspręsti mi-
grantų kontrabandos krizę? Ar pri-
imtų sankcijų pakanka? Kaip Jūs tai 
vertinate? Ar to, kas buvo priimta 
Užsienio reikalų taryboje, pakanka? 
Ar reikėtų ryžtingesnių sprendimų?

A. Kubilius: Europos Sąjunga, kaip rodo 
jos istorija, sugeba išspręsti visas didžiau-

sias problemas. Bet prieš tai ji dažnai turi 
pakliūti į krizę, kuri priverčia tas proble-
mas spręsti. Dabar ši geopolitinė krizė, 
kurią sukelia A. Lukašenka su V. Putino 
parama, yra skausminga, sudėtinga, bet 
aš tikiu Europos Sąjungos gebėjimu galų 
gale rasti tinkamus atsakus į tokias krizes. 

Ir čia yra du dalykai. Pirmas, kaip sustab-
dyti tuos pabėgėlių srautus į Baltarusiją? 
Lapkričio 16 d. kaip tik Užsienio reikalų 
taryba priėmė svarbų sprendimą ir sukūrė 
teisinį pagrindą toliau įvedinėti sankcijas 
prieš tuos, kurie ta kontrabanda užsiima, 
taip pat ir prieš oro linijas, prieš oro uos-
tus Baltarusijoje. Tai turėtų tuos srautus 
sustabdyti arba sumažinti. Antras, mums 
rūpi, kaip atrodys sienos gynyba ir ką da-
ryti su tais migrantais, kurie jau yra Lie-
tuvoje. Tie dalykai sprendžiasi ir spręsis. 
Bus visokių diskusijų, bet aš nemanau, 
kad reikėtų baimintis, kad Europa tų pro-
blemų neišspręs. 

Tačiau Europai reikia spręsti ne tik tai, 
kas dabar su migrantais vyksta arba jau 
yra įvykę, bet spręsti esminę šios migran-
tų kontrabandos priežastį. O ta priežastis 
yra Lukašenka. Todėl Europos Sąjun-
ga turi ieškoti tokių priemonių, kurios 
būtų nutaikytos tiesiogiai į Lukašenką. 
Ir mes dėl to inicijuojame ir siūlome, ir 
jau randame nemažai paramos iš nacio-
nalinių parlamentų mūsų iniciatyvoms, 
kad reikia pradėti organizuoti tribunolus, 
kuriuose būtų nagrinėjami Lukašenkos 
nusikaltimai taip pat ir organizuojant to-
kią masinę kontrabandą, kuria yra aiškiai 
pažeidžiama tarptautinių Jungtinių tautų 
konvencija, skirta kovai su migrantų kon-
trabanda. Lygiai taip pat tribunolai būtų 

organizuojami ir dėl Lukašenkos nežmo-
niško elgesio su Baltarusijos žmonėmis, 
kur labai aiškiai yra pažeidžiama kon-
vencija prieš kankinimus. Šių pažeidimų 
nagrinėjimas pagal tų konvencijų juridinę 
logiką turi vykti Hagos Tarptautiniame 
teisingumo teisme. Aš raginu ir Lietuvos 
Vyriausybę, ir kitų šalių vyriausybes inici-
juoti būtent tokias bylas, nes taip numa-
tyta konvencijose, ir pradėti tribunolų 
parengimo procesą. Taip pasiunčiant la-
bai aiškų signalą tiek Lukašenkai, tiek Pu-
tinui, kad su tokiais nusikaltimais Vakarų 
demokratijos nesitaikstys.

Vokietijos kanclerė A. Merkel skam-
bino A. Lukašenkai, šiandien jau 
Lietuvos Prezidentas kalba apie gali-
mybę kalbėtis su diktatoriumi. Kaip 
Jūs tokius veiksmus vertinate?

A. Kubilius: Tai keli dalykai: vienas daly-
kas yra A. Merkel skambutis, kitas daly-
kas – mūsų Prezidento. Pirma, gana ne-
rimtai atrodo, kai pats Prezidentas prieš 
dvi savaites yra viešai pasakęs, kad niekas 
neturi kalbėtis su Lukašenka, nelegitimiu 
prezidentu. Dar daugiau, trys Baltijos 
valstybių prezidentai paskelbė bendrą pa-
reiškimą, kuriame griežtai pasmerkė mi-
grantų kontrabandą ir pareikalavo, kad 
Lukašenkos režimas būtų teisiamas už 
tokios migrantų kontrabandos organiza-
vimą. O šiandien jau G. Nausėda bando 
kažkaip lyg ir pateisinti A. Merkel skam-
butį. Susidaro vaizdas, kad Lietuva pati 
savo pozicijos neturi. Ji gali labai greitai 
keistis, o tai nėra gerai.

Ačiū už pokalbį.

Aut. Ugnė Naujokaitytė

At
ke

lt
a 

iš
 4

 p
.



30

„Europos žaliasis kursas, kuriuo ES įsipareigoja iki 2050 m. pasiekti poveikio 
klimatui neutralumą, yra tikrai išskirtinė ambicija. O mūsų Europos Parla-
mento (EP) kadencija tikrai įeis į istoriją dėl svarbiausių kovos su klimato kai-
ta teisės aktų ES istorijoje svarstymų“, – kalbėdamas apie vieną aktualiausių 
šiuo metu ES temų pastebi Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto narys EP prof. Liudas Mažylis. 

Kaip vertinate Žaliojo kurso įgyven-
dinimą? 

Na, kalbėti apie visos strategijos 
įgyvendinimą dar tikrai anksti. 
Kas tikrai pozityvu – tai, kad 

mūsų kadencijos pradžioje pristatytas 
Žaliojo kurso tikslas niekur nedingo. 
Nepaisant ES COVID-19 pandemijos ir 
kitų iššūkių. O net ir siekiant ES ekono-
mikos atsigavimo po pandemijos – ska-
tinami tvarūs sprendimai. Tiek bendrai 
EP, tiek aplinkos komitete apie kovą su 
klimato kaita nuolat diskutuojame itin 
smulkmeniškai. Chemikalų naudoji-
mas, žiedinės ekonomikos pritaikymas, 
bioįvairovės, miškininkystės, atliekų 
tvarkymo ir kt. klausimai... Pagal pirmi-

nį savo išsilavinimą esu chemijos moks-
lų daktaras, tad prieš daug metų įgytos 
žinios šioje srityje gelbsti ir Parlamente. 
Aplinkos komitete buvau atsakingas net 
ir už tokio konkretaus chemikalo, flu-
mioksazino, klausimą ir už imidaklopri-
do didžiausią leidžiamąją koncentraci-
ją gyvūniniuose maisto produktuose. 
Skamba išties sudėtingai, tiesa? Beje, ir 
eurokomisarą Virginijų Sinkevičių klau-
sinėjau dėl tvarių cheminių medžiagų 
strategijos bei pateikiau klausimų Eu-
ropos Komisijai dėl priemonių Vidurio 
ir Rytų Europos mokslininkų atskirčiai 
mažinti, kai vykdomi tvarių chemikalų 
tyrimai. Šiemet Parlamente jau išreiškė-
me savo poziciją rezoliucijose dėl Bio-
loginės įvairovės strategijos iki 2030 m. 

bei dėl sąžiningos, sveikos ir aplinkai pa-
lankios maisto sistemos pagal strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“. 

O kuris Žaliojo kurso aspektas šiuo 
metu yra svarbiausias?

Na, turbūt ne tik šiuo metu, bet ir atei-
nantį dešimtmetį tai bus tarpinis Žaliojo 
kurso tikslas. Juo iki 2030 metų turėtų 
būti 55 procentais mažinamos CO2 emi-
sijos, lyginant su 1990-ųjų lygiu. Su frak-
cija palaikom šį siekį. Bet pereinant nuo 
taršių iki tvaresnių sprendimų, žmonės, 
jų darbo vietos negali nukentėti. Šiam 
tikslui įgyvendinti EK šią vasarą pristatė 
ir Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą 
priemonių rinkinį (angl. Fit for 55 packa-
ge). Tai vienas svarbiausių šios kadencijos 
dokumentų, kuris turės tapti atskirais tei-
sės aktais. Jo esmė – padėti ES pereiti nuo 
iškastinio, kietojo kuro prie atsinaujinan-
čių išteklių. Tai turi padėti mums suma-
žinti CO2 išlakas. 

L. Mažylis. Kovą su klimato kaita pradėjau  
nuo bičių apsaugos
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Nors štai visai neseniai EP svarstėme me-
tano dujų taršos strategiją. Šios dujos yra 
antros pagal įtaką klimato kaitai, po CO2 
emisijų. Aš taip pat pasisakiau dėl metano 
plenarinio posėdžio metu. Manau, kad 
reikia ieškoti ne tik draudimų, bet ir ga-
limybių. Remiantis inovacijomis ir moks-
lu, įmanoma ne tik sumažinti išmetamo 
metano kiekį, bet ir efektyviai panaudoti 
esamą. Pavyzdžiui, Lietuvoje šiemet buvo 
pristatytas pirmasis pasaulyje profesio-
naliam naudojimui skirtas biometanu ir 
elektra varomas traktorius, panašias tech-
nologijas plėtoja ir kiti gamintojai. Todėl 
labai tikiuosi, kad įgyvendinant šį bei 
kitus žingsnius link Žaliojo kurso orien-
tuosimės ne į mokesčius ar draudimus, o 
į investicijas inovacijoms bei žiedinę eko-
nomiką.

O kurios temos iš aplinkosaugos 
Jums tapo pačios svarbiausios?

Taip jau susiklostė, kad bičių apsauga! 
Nuo pat kadencijos pradžios bičių klau-
simu pradėjau atstovauti savo Europos 
liaudies partijai aplinkos komitete. Ir 
bitės mane „persekioja“ visą kadenciją! 
Pirmiausia komitete buvau atsakingas už 
augalų apsaugos produktų poveikio na-
minėms bitėms klausimą. Pavyzdžiui, jau 
ir Lietuvoje vasaromis galima pastebėti, 
kaip rapsų laukai yra purškiami naktį, nes 

tuo metu bitės miega ir galima pasirūpin-
ti reikiama augalų apsauga joms nepa-
kenkiant. Reikia galvoti, kaip dėl augalų 
auginimo ir joms taikomų trašų, pestici-
dų nepakenkti bitėms, nuolat atnaujinti 
teisės aktus. Toliau frakcijai aplinkos ko-
mitete atstovavau ir propolio klausimu. 
Teikiau poziciją dėl propolio purškimo 
tonomis ant laukų. Šis bičių veiklos pro-
duktas turi antibakterinį, priešvirusinį 
vietinį poveikį. Jis yra vartojamas alter-
natyviojoje medicinoje, priskiriant gydo-
mąsias savybes. Bet purkšti jį kaip pesti-
cidą laukuose?! Na, pritariau, kad reikia 
ištirti pašalinį poveikį. 

Štai šių metų rugsėjį vyko bičių apsaugai 
ES skirta savaitė, o aš moderavau itin svar-
bią diskusiją apie naują ES iniciatyvą, ku-
rios siekis – kovoti su bičių ir kitų apdul-
kintojų mažėjimu. Saugoti bites – mūsų 
pareiga, nes nuo jų sveikatos priklausys 
ir mūsų ateitis. Diskusijų metu apie ne-
trūko išsamių klausimų apie bičių ir kitų 
apdulkintojų apsaugą, aptarti iššūkiai ES 
bei nacionaliniu lygmeniu. Taip pat šiam 
renginių ciklui organizavau ir virtualią 
konferenciją apie bitininkystės tradicijas 
ir ateities iššūkius. O ir pats likau malo-
niai nustebintas lietuvių lyderystės biti-
ninkystėje, apiterapijoje bei kitose me-
daus ir jo produktų panaudojimo srityse. 

Šis dešimtis milijonų metų skaičiuojantis 
vabzdys yra pats svarbiausias gyvas orga-
nizmas Žemėje. Jei pavyks išsaugoti bi-
tes – pavyks išsaugoti ir visą aplinką...

Kaip manote, kaip Lietuvos žmonės 
vertina Žaliojo kurso tikslus?

Žinoma, kad tiesioginiai vertinimai pri-
klausys nuo to, kaip Žaliasis kursas palies 
kiekvieną. Susitikimuose su žmonėmis 
visoje Lietuvoje tikrai sulaukiu įvairiau-
sių klausimų apie klimato kaitą. Ir tikrai 
kartais diskusijos nukrypsta į abejones, 
ar pavyks mums pasiekti išsikeltų tiks-
lų. Niekas nežinome, kokia reali mūsų 
aplinkos situacija. Ar mes dar galime ją 
atkurti... Visgi Lietuvos piliečiams rūpi 
mūsų aplinka, ateitis. Ir man teko daly-
vauti tokiose lietuvių iniciatyvose, kaip 
žygis „Už švarią Lietuvą“, kur ir aš rinkau 
bei rūšiavau šiukšles, taip pat – kovai su 
klimato kaita skirtų inovacijų hakatone 
„Hack4Climate“... Žmonėms rūpi jų tei-
sė į sveiką aplinką, žmonės nori pokyčių. 
Žinoma, kaip žmonės vertins Žaliojo kur-
so įgyvendinimą, priklausys ir nuo mūsų 
vietinės valdžios. Svarbu bus tikslingai 
paskirstyti pinigus investicijoms, turėti 
aiškią mokesčių koordinavimo sistemą. 
Kiekviename sprendime turėsime ieškoti 
galimybių, kaip gyventi tvariau. 

APLINKOSAUGA
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Europarlamentarų delegacija lankėsi Taivane 

Trylikos Europos Parlamento na-
rių delegacija lapkričio pradžioje 
lankėsi Taivane ir susitiko su šios 

šalies aukščiausiais pareigūnais – Taiva-
no Prezidente Tsai Ing-wen, Premjeru 
Tseng-chang Su, parlamento Pirmininku 
Si-kun You, vyriausybės nariais. 

„Susitikimo ir pokalbio su Taivano prezi-
dente metu nuolat skambėjo Lietuvos var-
das (ir Čekijos). Taivanui mūsų pozicija 
ir parama yra ypatingai svarbūs. Ypač tuo 
metu, kai Kinija didina spaudimą ir Taiva-
nui, ir visam pasauliui“, – sakė A. Kubilius. 

„Iš pokalbio labai greitai pajunti tikro 
lyderio asmenybę: paprasta, kukli, nuo-
širdžiai demokratiška ir gilaus intelekto. 
Įšsilavinimą įgijo Didžiojoje Britanijoje. 
Labai gerai supranti, kodėl taivaniečiai ją 
išrinko Prezidente ir antrai kadencijai“, – 
pasakojo europarlamentaras. 

Pasak jo, Taivanas yra pasaulio lyderis 
„puslaidininkių produktų“, gamyboje. Jų 

trūkumas pasaulyje tampa ypatingai skau-
džia problema. Apie tai ir daug kalbėta ir 
su Prezidente, ir kituose susitikimuose. 
A. Kubiliaus teigimu, atsiveria milžiniš-
kos naujos galimybės plėtoti ir ekonomiš-
kai naudingą bendrystę su Taivanu.

„Demokratiniam Taivanui reikia politi-
nių ir ekonominių partnerių.  Vertybinė 
Lietuvos užsienio politika yra tai, kas atve-
ria ir dideles bei saugias ekonomines gali-
mybes. Būtų neišmintinga tuo nepasinau-
doti“, – pažymėjo EP narys A. Kubilius.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Europos 
Parlamento delegacijos vizitas Taivane 
nors ir sukelia didelį Kinijos valdžios pyk-
tį, bet akivaizdžiai yra toks vizitas, kuris 
sukels ir „domino“, efektą. 

„Po mūsų važiuos vis naujos parlamenta-
rų ir politikų delegacijos. Ir kuo daugiau 
Kinija pyks bei bandys didinti spaudimą 
Taivanui, tuo daugiau tokių delegacijų 
važiuos. Kinijos agresyvus spaudimas yra 

tai, kas sukelia tik visiškai priešingą reak-
ciją: kuo aršesnis Kinijos spaudimas, tuo 
daugiau tarptautinio dėmesio Taivanui. 
Ir šiame demokratinio pasaulio „Kinijos 
politikos“ virsme Lietuva ir Europos Par-
lamentas vaidina ypatingą vaidmenį: Tai-
vano klausimas tampa lakmusu visam Va-
karų pasauliui“, – sakė europarlamentaras.

Vienas iš delegacijos susitikimų įvyko 
su Taivano Ministru Pirmininku Tseng-
chang Su. 

„Tiek susitikime su Premjeru, tiek visuo-
se kituose šios dienos susitikimuose (su 
ministru žemyninės Kinijos reikalams, 
Užsienio reikalų ministru, kibernetinio 
ir bendro saugumo įstaigų vadovybės 
nariais) vyravo ir girdėjosi tos pačios te-
mos – plačiai aptariama sparčiai auganti 
Kinijos grėsmė ir speciali padėka Lietuvai 
už ryžtingą paramą Taivanui“, – dalijosi 
įspūdžiais EP narys.

Su Parlamento Pirmininku Si-kun You, 
Gynybos ministru ir Ministru Skaitmeni-
niams reikalams bei gausybe įvairių sau-
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A. Kubilius: „Demokratiniam Taivanui reikia politinių 
ir ekonominių partnerių“
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Spalio 19 d. vakare Europos Parla-
mento (EP) plenarinėje sesijoje vy-
kusios diskusijos apie ES-Taivano 

santykių ateitį metu europarlamentarė, 
ELP frakcijos vicepirmininkė Rasa Ju-
knevičienė pažymėjo, kad tarp Europos 
klestėjimo ir Azijos saugumo yra tiesio-
ginis ryšys, o Taivanas gali prisidėti prie 
taisyklėmis grįstos tvarkos regione palai-
kymo. 

„ES ir Šalys Narės turėtų imtis proakty-
vesnio vaidmens kuriant partnerystės 
ryšius su demokratine Taivano valdžia. 
Mano šalies vyriausybė žengė drąsų žings-
nį ir įsteigė Taivano atstovybę Lietuvo-
je“, – sakė sakė R. Juknevičienė.

Pasak europarlamentarės, Taivano pavyz-
dys rodo, jog Kinijos tauta gali gyventi 
demokratijoje – gyventi sėkmingai, be 
agresijos ir taip pat – klestėti. Kaip pažy-
mima pranešime dėl ES-Taivano santy-

kių – Taivanas yra sveika demokratija ir 
technologiškai pažengusi ekonomika.

Ji pagyrė EP pranešimo dėl ES ir Taivano 
politinių santykių ir bendradarbiavimo 
rengėjus.

Dokumente „palankiai vertinami planai 
Lietuvoje įsteigti Taivano atstovybę“. 
Taip pat pranešimu pasmerkta Kinijos 
vyriausybės reakcija dėl ekonominių 
sankcijų taikymo Lietuvai ir reiškiama 
parama ir solidarumas su Lietuva šiuo 
klausimu, imtis atitinkamų priemonių ir 
paraginti Tarybą daryti tą patį.

Šiuo klausimu taip pat pasisakęs EP na-
rys Andrius Kubilius apibendrino prieš 
tai kalbėjusių kolegų mintis: „Visos Eu-
ropos Parlamento politinės grupės remia 
glaudesnius santykius tarp ES ir Taivano. 
Tai – žinutė ne tik Kinijai, bet ir kitoms 
ES institucijoms, jog Taivanas ne ką ma-

žiau svarbus partneris nei Kinija. Taiva-
nas – puikus demokratijos pavyzdys Ki-
nijos žmonėms“.

Taip pat jis pabrėžė, kad formulė „viena 
šalis – dvi sistemos“ taip pat reiškia, jog 
kažkada ateityje abi pusės gali susijungti 
po demokratijos skėčiu.

A. Kubiliaus teigimu, Kinija turėtų liau-
tis grasinti Taivano nepriklausomybei ar 
Lietuvai dėl jos paramos Taivanui. Baig-
damas savo pasisakymą jis priminė Kini-
jos valdžiai, jog prieš trisdešimt metų di-
delė autoritarinė sovietų imperija žlugo, 
kai pabandė nuslopinti laisvės ir demo-
kratijos siekius mažoje Lietuvoje. 

EP pranešimu rekomenduoja skubiai 
pradėti rengti dvišalio investicijų susita-
rimo (DIS) su Taivanu poveikio vertini-
mą ruošiantis deryboms dėl glaudesnių 
dvišalių ekonominių ryšių.

gumo politikos ekspertų europarlamenta-
rai aiškinosi, kaip Taivanui sekasi kovoti su 
hibridinėmis grėsmėmis, nes Europos Par-
lamento delegaciją sudarė INGE komite-
tas, kuris ir tiria trečiųjų šalių kišimąsi į Eu-
ropos Sąjungos vidaus politinius reikalus. 

„Klausydamasis Taivano politikų ir eks-
pertų apie Kinijos keliamas grėsmes ir jų 
naudojamas poveikio priemones, nega-
liu atsikratyti įspūdžio, kad mes tą patį 
kalbame apie Rusijos grėsmes ir naudo-
jamas priemones. Visi autoritariniai re-

žimai yra vienodi. Todėl demokratijos 
ir turi vienytis, kad su panašiomis grės-
mėmis kovotų, taikydamos tas pačias 
ar panašias priemones“, – reziumavo  
A. Kubilius.

Darbą Lietuvoje lapkričio 18 d. pradėjo Taivaniečių atsto-
vybė, pranešė Taivano Užsienio reikalų ministerija. Atsto-

vybės atidarymas pabrėžia „naują ir daug žadantį dvišalių Taiva-
no ir Lietuvos santykių kursą“, – teigiama pranešime.

Atstovybės vadovu paskirtas Ericas Huangas (Erikas Huangas), 
taip pat vadovaujantis Taibėjaus atstovybei Latvijoje.

Taivaniečių atstovybė Vilniuje pristatoma kaip Taibėjaus biuras 
plėtoti prekybiniams ryšiams, bet ji taip pat tvarkys konsulinius 
klausimus.

Lietuvos sprendimas leisti Taivano salos atstovybei šalyje veikti 
taivaniečių vardu pykdo Kiniją, protestuojančią dėl bet kokių 
Taivano mėginimų veikti kaip nepriklausomai valstybei.

BNS informacija

Taivaniečių atstovybė Lietuvoje 
pradeda darbą

Fo
to

: w
w

w
.u

ns
pl

as
h.

co
m

UŽSIENIS

EP nariai: Europos Parlamentas remia  
Lietuvos poziciją dėl Taivano
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Spalio 5 d. Europos Sąjunga turi stiprinti bendrus kibernetinės gynybos pa-
jėgumus, kurie yra esminiai siekiant glaudesnės ir tvirtesnės Europos gyny-
bos sąjungos, taip pat stiprinti narių tarpusavio bendradarbiavimą siekiant 
atremti kibernetines atakas, pažymi Europos Parlamento narė Rasa Jukne-
vičienė, Europos liaudies frakcijos deleguota pranešėja dėl ES kibernetinės 
gynybos pajėgumų padėties.

EP plenarinės sesijos diskusijoje 
buvo aptariamas europarlamenta-
ro Urmas Paet parengtas prane-

šimas, kuriame pažymima, kad vis sudė-
tingesnių kibernetinių išpuolių skaičius 
reikalauja koordinuoto ES lygmens atsa-
ko, taip pat intensyvesnio ES ir NATO 
bendradarbiavimo kibernetinėje srityje, 
siekiant užkirsti kelią tokiems išpuoliams.

„Šiame dokumente konstatuojama, kad 
Rusija, Kinija ir Šiaurės Korėja dalyvavo 
kibernetinėje kenkimo veikloje, siekda-
mos politinių, ekonominių ar saugumo 
tikslų bei vykdė išpuolius prieš svarbius 
infrastruktūros objektus, vykdė kiber-
netinį šnipinėjimą ir masiškai sekė ES 
piliečius, taip pat prisidėjo prie dezin-

formacijos kampanijų, – sakė R. Jukne-
vičienė. – Kibernetinės grėsmės yra pa-
vojingos, nes gali paralyžuoti valstybių 
gyvenimus, todėl būtina stiprinti ES gy-
nybinius pajėgumus šioje srityje“.

Pasak europarlamentarės, COVID-19 
pandemijos metu kibernetinių išpuolių 
labai padaugėjo, ES ir jos šalys narės ste-
bėjo kibernetines grėsmes ir kenkėjišką 
veiklą, nukreiptą prieš energetikos, trans-
porto ir sveikatos priežiūros sistemas, o 
padidėjęs kibernetinis nesaugumas paro-
dė, kad būtini tarptautiniai susitarimai.

Kibernetinių išpuolių ir kibernetinių 
nusikaltimų skaičius Europoje auga ir 
jie tampa vis rafinuotesni. Atrodo, kad ši 

tendencija ateityje tik augs, nes manoma, 
kad iki 2024 m. prie daiktų interneto bus 
prijungta 22,3 milijardo prietaisų visame 
pasaulyje.

Dokumente rekomenduojama įsteigti 
Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį, 
kuris leistų sustiprinti bendradarbiavimą 
siekiant reaguoti į nepakankamą keitimą-
si informacija tarp ES institucijų ir įstai-
gų, užtikrinant saugų ir greitą informaci-
jos keitimosi tinklą.

Taip pat raginama vyr. Įgaliotinį užsie-
nio reikalams ir saugumo politikai bei 
valstybes nares padidinti finansinius ir 
darbuotojų išteklius, skirtus kiberneti-
nei gynybai, ypač kibernetinės žvalgybos 
analitikų ir kibernetinės kriminalistikos 
ekspertų išteklius.

Visą pranešimą galite perskaityti čia: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-9-2021-0234_LT.html 
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R. Juknevičienė. Būtina stiprinti ES kibernetinės 
gynybos pajėgumus

SAUGUMAS
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Liepos pradžioje Europos Parla-
mento (EP) narys prof. Liudas 
Mažylis simbolinėje vietoje, Vasa-

rio 16-osios Signatarų alėjoje, Palangoje 
oficialiai atidarė savo biurą. 

Pasak europarlamentaro, svarstant, kur 
plėsti veiklą Lietuvoje, natūraliai atėjo 
mintis, kad tą reikia daryti Palangoje, 
nes tai visais laikais buvo visuomeniškai, 
kultūriškai ir netgi politiškai svarbi vieta. 
„Taip, žmonės čia atvažiuoja pailsėti nuo 
savo kasdienių darbų, bet kaip tik čia kyla 
pačios šviesiausios, dinamiškiausios atei-
čiai idėjos. Tai lengvai galima perskaityti 
daugybėje leidinių apie Palangą, jie labai 
įdomūs ir turiningi. Antras dalykas – vi-
sais laikais tas kultūrinis, visuomeninis 
gyvenimas, kuris ilgus mėnesius vyksta 
Lietuvos sostinėje, vasarą atkeliauja į ku-
rortus. Visi geriausi orkestrai, atlikėjai, 
visi aplinkosauginiai projektai yra būtent 
mūsų kurortinėse vietovėse“, – apie Pa-
langos miesto veiklos kontekstų turinin-
gumą kalbėjo prof. L. Mažylis. 

„Akto Signatarai man, be abejo, nepa-
prastai svarbūs. Tai nepaprastai svarbu 
Lietuvos nepriklausomybės bylai, į kurią 
aš kuo toliau, tuo daugiau gilinuosi, šalia 
savo tiesioginės veiklos EP, nepalieku ir 
tos temos“, – L. Mažylis.

Jo teigimu, labai reikšminga, kad tarpu-
kariu Palangos miesto gyventojai puikiai 
kalbėjo vokiškai – tai buvo itin svarbu di-
plomatijai. Vokiečių kalbos tuometinėje 
Palangos progimnazijoje mokėsi ir būsi-
mi Vasario 16-osios Akto Signatarai: An-
tanas Smetona, Jurgis Šaulys, Kazimieras 

Steponas Šaulys ir Steponas Kairys. „Čia 
buvo Kuršo gubernija, joje buvo visiškai 
kitokia tvarka, nei Vilniaus gubernijose, 
kurias caro Rusija traktavo kaip vietą, 
kur reikia taikyti priespaudą. Čia buvo 
laisvesnis režimas. Tas išsilavinimas, kurį 
gavo šie keturi žmonės, buvo nepaprastai 
svarbus galvojant apie 1917–1918 m. ir 
patį Vasario 16-osios Akto pasirašymą 
bei Lietuvos pripažinimą iš Vokietijos pu-
sės“, – apie istorinius miesto kontekstus 
kalbėjo prof. L. Mažylis.

Kalbėdamas apie biuro veiklą, EP narys 
pastebėjo, jog ateitis – mūsų rankose. 
„Aš esu Aplinkos komiteto narys, galvo-
jame, kad Baltijos jūros tarša yra svarbi 
problema – tai vidinis Europos Sąjungos 
„ežeras“, prie kurio yra dar 7 ES valsty-
bės. Čia atsiranda ir Palangos miesto 
savivaldybė, ir šis biuras kaip erdvė, ku-
rioje galėsime kurti pačius geriausius 
ateities projektus, nebūtinai susijusius 
su aplinka“, – veiklos perspektyvas brėžė 
L. Mažylis. 

Europos liaudies partijos frakcijai (Krikš-
čionys demokratai) EP priklausantis 
L. Mažylis labiausiai tikisi, jog tai bus ne 
tik jo, bet labiau visuomenės erdvė. „Biu-
ras yra visų, kurie domisi Europos Sąjun-
ga ir Europos Parlamentu, visų, kurie nori 
kurti ir įgyvendinti pilietiškas idėjas, kur 
rinksis įvairaus amžiaus ir profesijų žmo-
nės, siekdami daugiau sužinoti apie mūsų 
visų Europą ar išsakyti rūpimas jos pro-
blemas, – apie biuro paskirtį kalba L. Ma-
žylis. – O veiklos ribų nedrįstu brėžti, 
nes tik biurui egzistuojant, tik žmonėms 
susiburiant gyvai, ar, jei to pareikalaus 
pandemijos sąlygos – nuotoliniu būdu, 
atsiskleis ir svarbiausios veiklos kryptys.“ 
Keletą jų, dirbdamas Aplinkos, visuome-
nės sveikatos ir maisto saugos komitete 
EP, profesorius jau numato – tai Baltijos 
jūros ir jos pakrantės taršos klausimo ak-
tualizavimas ir aplinkosaugos įtaka žmo-
gaus sveikatai ar tvarus turizmas.

Tai trečiasis EP nario biuras Lietuvoje. 
Palangos ir kitų biurų adresai:

Europos Parlamento narių Andriaus Kubiliaus,  
Rasos Juknevičienės ir Liudo Mažylio biuras Vilniuje
Gedimino pr. 56-20, Vilnius LT-01110

Europos Parlamento narių A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės biuras Kaune
Vilniaus g. 39, Kaunas

Europos Parlamento A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės biuras Panevėžyje
Respublikos g. 36, Panevėžys LT-35173

Europos Parlamento nario prof. Liudo Mažylio biuras Kaune
V. Putvinskio g. 62, Kaunas, LT-44211, IV a., 404 kab.

Europos Parlamento nario prof. Liudo Mažylio biuras Palangoje
Vytauto g. 53, Palanga, Vasario 16-osios Akto Signatarų alėja. LT-00132

Palangoje pradėjo veikti EP nario L. Mažylio biuras

REGIONAI
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Masinių trėmimų, vykusių 
1941  m. birželio 14–18 die-
nomis, 80-mečiui paminėti 

EP narys Liudas Mažylis parengė parodą 
„Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“. 
Joje eksponuojami laiškai iš tremties, siųs-
ti Mažylių šeimai. Paroda buvo pristatyta 
LR Seimo lankytojų centre Vilniuje, taip 
pat Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungos salėje Kaune bei Vilniaus 
universiteto bibliotekos Šiaulių akademi-
jos informacijos centre Šiauliuose. Gruo-
džio mėnesį paroda bus eksponuojama 
Alytaus kraštotyros muziejuje. 

„Kone kiekvieną šeimą Lietuvoje palietė 
sovietinės komunistinės valdžios vykdy-
tas trėmimų siaubas. Sunku net įsivaiz-
duoti, ką patyrė ir išgyveno tremtiniai 
kelyje į gulagus Sibire bei Šiaurėje. Jų isto-
rijomis kalbėti nedrįstu, tai per daug jau-
tru, – pasakoja prof. L. Mažylis. – Bet tu-
rime teisę leisti prabilti jiems patiems – jų 
laiškų, siųstų į Lietuvą, eilutėse. Tikiuosi, 
kad parodoje eksponuojami laiškai, siųsti 
mano šeimai, atskleis ir padės mums su-
vokti tragiškos trėmimų istorijos realybę.“

Parodoje pristatomi autentiški laiškai iš 
lagerių, jų neredaguotas turinys, kuriame 

slypi tikros išgyvenimų, skausmo, bado, 
šalčio istorijos, persmelktos artimųjų il-
gesio, prisiminimų ir kupinos vilties. „Kai 
tavo tauta išgyveno bandymą ją sunaikin-
ti, kai tai griovė šimtus tūkstančių likimų, 
kai žūdavo vaikai, moterys ir vyrai – pri-
valome nuolat priminti tai visuomenei, 
dalintis šiomis tragiškomis patirtimis – 
dar ir tam, kad ši istorija niekada nepasi-
kartotų“, – sako L. Mažylis.

Ekspozicijoje – Juozo Siručio, Petronė-
lės Sirutytės-Lastienės, Onos Matulaity-
tės-Stulginskienės bei Jono ir Onos Siručių 
laiškai, adresuoti Antaninai Mažylienei.

Liudo Mažylio surengtos parodos (pagal temas) 
Virtualios

Virtuali paroda „Vasario 16-osios 
Aktas: formos ir turinys“. 

Virtuali paroda „Kalėdiniai ir nauja-
metiniai pašto ženklai bei vokai“. 

Virtuali paroda „1917 m. gruodžio 
11 d. Deklaracija – žingsnis link Vasa-
rio 16-osios Akto“. 

Virtuali paroda „Buldurių (Rygos) 
konferencijai – 100 metų“. 

Virtuali paroda „Karaliaus Mindaugo 
II laiškai apie Lietuvą“. 

Virtuali paroda „Steigiamojo 
Seimo idėja Lietuvos Tarybos 
dokumentuose“. 

Velykinių atvirukų iš Liudo Mažylio 
asmeninės kolekcijos virtuali paroda 
„Pavasarinis atgimimas“. 

Fizinės 

Tremties 80-mečiui skirta paroda 
„Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio 
žemės“. 

Parodos „Vasario 16-osios Akto 
Signatarų autografai profesoriaus 
Liudo Mažylio kolekcijoje“. 

Kalėdinių atvirukų iš Liudo Mažylio 
kolekcijos paroda. 

Masinių trėmimų 80-mečiui skirtoje parodoje – 
skausmas ir viltis

ISTORINĖ ATMINTIS
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Š.m. birželio 15 d. pirmą kartą istorijoje minint 80-ąsias tremčių iš Baltijos 
valstybių metines prie Europos Parlamento (EP) buvo skaitomos ištremtųjų 
iš Centrinės ir Rytų Europos – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, 
Moldovos bei Baltarusijos – pavardės. 

Naują ir prasmingą tradiciją ini-
cijavusi EP narė Rasa Juknevi-
čienė savo pasisakymą pradėjo 

jos mamos, Dainoros Urbonienės, kuri 
devynerių buvo ištremta į Sibirą kartu su 
šeima, prisiminimais.

„Rytą nubudau išgirdusi neįprastą triukš-
mą. Atsikėlusi pribėgau prie durų, atida-
riau jas ir sustojau: svetainėje ant sofos 
sėdėjo mama ir labai verkė. Prie jos sto-
vėjo žmogus su šautuvu. Kitas, taip pat 
ginkluotas, buvo atsirėmęs į palangę. 
Tada pamačiau pro duris įvedamą tėvelį. 
Paklausiau lietuviškai kalbėjusio kareivio, 
ar galiu eiti pas savo broliuką. 

...Įėjusi pamačiau, kaip babutytė kelia iš 
lovytės Arutį...

…Su tais ryšuliais buvome išvarytos į sve-
tainę, kur pamatėme vidury kambario 
stovintį Tėvelį. Jo rankos buvo sunertos 
už nugaros, saugojo du ginkluoti sargybi-
niai. Šį vaizdą įsiminiau kaip patį baisiau-
sią.“ („Sibiras vaiko akimis“)

„Tai buvo 9 metų trėmimų aukos prisimi-
nimai iš to 1941 m. birželio 14 d. ryto. 
Vienos mokytojų šeimos prisiminimai. Iš 
keturių ištremtos šeimos narių iš Sibiro 

grįžo tik mama su dukra. Bet buvo šim-
tai tūkstančių tokių šeimų – estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, ukrainiečių, rumunų, 
moldavų, Krymo totorių, čečėnų, žydų 
ir pačių rusų. Jeigu skaitytume Stalino 
deportuotų žmonių pavardes, mums rei-
kėtų bent 250 dienų ir naktų, kad per-
skaitytume jas visas. Šiandien susirinko-
me perskaityti jų vardų“, – pažymėjo savo 
kalboje europarlamentarė. 

Renginyje dalyvavęs bei ištremtųjų pavar-
des skaitęs EP pirmininkas Deividas Sa-
solis (David Sassoli) teigė, kad per vieną 
1941 m. birželio savaitę Baltijos valstybių 
regione Sovietų slaptoji policija įkalino 
arba deportavo apie 35 tūkst. vaikų, vyrų 
ir moterų iš įvairių visuomenės sluoksnių. 
Per ateinančias savaites šimtai tūkstančių 
atsidūrė gulaguose. 

„Esame šiandien čia, kad paminėtume 
Sovietų deportacijas, kurios šokiravo pa-
saulį ir suluošino keleto Baltijos valstybių 
ir Centrinės bei Rytų Europos žmonių 
kartų likimą. Deportacijos, turto konfis-
kavimai, mirtys ir gyvenimas baimėje tų, 
kurie sugebėjo išlikti ir sugrįžti, paliko gi-
lias žaizdas viso regiono ir visos Europos 
sieloje.

1941 m. birželį NKVD įkalino ir depor-
tavo 34,000 vyrų, moterų ir vaikų iš visų 
Baltijos regiono visuomenės sluoksnių. 
Toliau sekusių savaičių metu tūkstančiai 
atsidūrė gulaguose. Birželio 14-osios įvy-
kiai buvo tik dalis eilės siaubingų įvykių, 
kuriuos 1940 – 1950 metais turėjo iškęsti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonės. Šios 
valstybės buvo okupuotos dviejų labiau-
siai amoralių, represyvių ir žudikiškų reži-
mų, kuriuos pasaulis kada nors yra matęs. 

Labai dažnai, kuomet patiriame gilų 
skausmą, mes jį giliai palaidojame ir ju-
dame toliau. Tačiau norint išgydyti net ir 
kolektyvinę traumą, mes turime ją suvok-
ti ir papasakoti istoriją, kad ji būtų prisi-
menama ir nebekartojama. 

Štai todėl mes apie tai šiandien kalbame 
ir liudijame tuos, kurie neteko gyvybių 
tomis siaubingomis dienomis. 

Šios šalys yra susietos šia tragiška istorija. 
Nors negalime pakeisti praeities, galime 
užtikrinti, kad tokie įvykiai nepasikartotų 
ateityje. Šiandien mes pagerbiame aukų 
atminimą ir mes niekada jų neužmiršime“. 

EP pirmininkas Deividas Sasolis taip pat 
perskaitė pirmąsias 25 ištremtųjų asmenų 
pavardes.  

Renginyje dalyvavo bei tremtinių pa-
vardes skaitė Lietuvos, Lenkijos, Estijos 
ambasadoriai, Latvijos, Ukrainos ir Mol-
dovos atstovai, Baltarusių bendruomenės 
Briuselyje atstovė, EP nariai ir gausus 
Briuselyje gyvenančiųjų lietuvių bend-
ruomenės narių būrys.
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Pirmą kartą ištremtųjų pavardės buvo 
skaitomos prie Europos Parlamento
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Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė lapkričio 11 d. tapo Eu-
ropos atminties ir sąžinės platformos globėjų tarybos, kurią sudaro penki 
asmenys, nare. Ji buvo išrinkta metiniame jubiliejiniame organizacijos narių 
susirinkime Prahoje.

Kreipdamasi į susirinkusius EP narė pažy-
mėjo, kad šios organizacijos veikla yra ypač 
reikšminga istorinės atminties išsaugoji-
mo kontekste, taip pat yra svarbi Europos 
Parlamente veikiančios europarlamentarų 
grupės „Europos atminčiai“ partnerė.

„Noriu padėkoti jos atstovams už vei-
klą sujungiant Rytų ir Vakarų istorinę 
atmintį Europoje. Augant istorinės de-

zinformacijos lavinai, dabar kaip niekad 
svarbu prisiminti savo istoriją ir saugoti 
istorinę tiesą“ , – teigė R. Juknevičienė.

Europos atminties ir sąžinės platforma 
jungia vyriausybines ES Šalių narių ins-
titucijas ir nevyriausybines organizacijas, 
dirbančias totalitarinių režimų tyrimo, 
dokumentavimo, švietimo ir visuomenės 
supratimo stiprinimo srityse.

Europos atminties ir sąžinės platforma yra 
nevyriausybinė tarptautinė organizacija, 
kuri buvo įsteigta 2011 m. spalio 14 d. 
Prahoje. Steigėjai yra 20 institucijų, užsi-
imančių totalitarizmo istorijos tyrimais, 
iš 12-kos Europos Sąjungos valstybių. Šiuo 
metu ji vienija 62 viešąsias ir privačias ins-
titucijas ir organizacijas iš valstybių. Lie-
tuvoje šiai organizacijai priklauso Lietuvos 
genocido ir rezistencijos tyrimų centras ir 
Tarptautinių nacių ir sovietų okupacinių 
režimų nusikaltimų įvertinimo centras. 

Organizacijos tinklapis:  
https://www.memoryandconscience.eu

Artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai, 
Lietuvoje lankomi artimųjų kapai, 
pagerbiami šaliai nusipelnę žmonės. 
Lietuvių tauta išgyveno ne vieną oku-
paciją, patyrė represijas, bet buvo 
daug žmonių, tiek inteligentijos at-
stovų, tiek paprastų kaimo vyrų, kurie 
kaskart stodavo ginti savo tėvynės. 
Kasmet yra vykstama į jų žūties vie-
tas, sutvarkomos kapavietės, uždega-
mos atminties žvakelės. 

Šios akcijos globėja Europos Par-
lamento narė Rasa Juknevičienė 
pakvietė Panevėžio krašto žmones 

aplankyti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
kapus, uždegti žvakeles Lietuvos didvy-
riams ir pagerbti jų atminimą. Kadangi 
gyvename COVID-19 pandemijos są-
lygomis, panevėžiečiai buvo kviečiami 
keliauti saugiai, kartu su savo šeimos na-
riais.

Akcija prasidėjo pagarbos iškilmėmis 
centrinėse Panevėžio miesto kapinėse, 
vėliau pasklido po visą Lietuvą. Joje da-
lyvavo Panevėžio miesto žmonės, jaunieji 
šauliai, kariai-savanoriai, skautai.

Diskusija apie Lietuvą  
ir Europos ateitį

Spalio 21 d. Europos Parlamento nariai 
Rasa Juknevičienė ir Andrius Kubilius 
pakvietė Panevėžio gyventojus į susitiki-
mą, kuriame pristatė Lietuvos ir Europos 
politines aktualias, kalbėjo apie darbą 
Europos Parlamente. Savo pranešime 
„Europos Sąjungos Rytų kaimynystės 
politika, santykiai su Rusija ir Europos 
ateitis“ A. Kubilius kalbėjo apie nelegalių 
migrantų krizę ir priemones jai sustabdy-
ti, Kremliaus sukeltą dujų embargą Euro-
pai, aptarė ekonomikos perspektyvas. Ši 
informacija buvo ypač įdomi ir naudinga 

Kauno technologijų universiteto, Pa-
nevėžio technologijų ir verslo fakulteto 
bendruomenei. 

Europarlamentarė R. Juknevičienė pri-
statė pranešimą saugumo politikos klau-
simais. Ji kalbėjo apie dezinformacijos 
grėsmes hibridinio karo ir COVID-19 
pandemijos kontekste. Verslo ir techno-
logijų studentams parlamentarė pateikė 
COVID–19 užsikrėtimų statistikos duo-
menis, pristatė Europos Sąjungoje ir Lie-
tuvoje veikiančias institucijas, kurios ste-
bi dezinformacijos reiškinį, identifikuoja 
melagingą informaciją, aiškinasi jos kilmę 
ir siekia užkirsti kelią jos daromai žalai. 

R. Juknevičienė tapo Europos atminties  
ir sąžinės platformos Globėjų tarybos nare

Žuvusių už 
Lietuvos laisvę 
pagerbimo akcija

ISTORINĖ ATMINTIS



39

 L
. M

až
yl

is
. J

. P
et

ro
ni

o 
nu

ot
r.

Liudas Mažylis išleido savo knygą „Fuksai Europoje“ 
apie pirmąsias patirtis dirbant Europos Parlamento 
nariu. „Kaip ir kiekvienam pirmą kadenciją einančiam 
europarlamentaro pareigas, taip ir man daug kas 
buvo naujos patirtys. Daugiau nei du dešimtmečius 
dėsčiau Europos Sąjungos politiką, o nauja kasdie-
nybės rutina ir veiklos azartas itin įtraukė, – pasako-
ja L. Mažylis. – Viską pradėjau fiksuoti dienoraštyje, 
kuris virto knyga apie susidūrimą su nauja realybe“.

L. Mažylis išleido knygą  
„Fuksai Europoje“ apie „naujokų“ 
patirtis Europos Parlamente

Lapkričio 24 d. Europos Parlamente (EP), Europos liaudies partijos frakcijoje 
vyko renginys „Pamirštas herojus – Matthias Erzberger. Pagerbiant jo ilgalaikį 
indėlį į demokratiją“, skirtas Matthias Erzbergeriui, vokiečių publicisto, politi-
ko ir finansų ministro, 100-osioms mirties metinėms paminėti.

„M. Erzbergeris – pamirštasis šimtmečio 
herojus. Vokietijos politikas, kuris sunkiau-
siais laikais, Pirmojo pasaulinio karo metais, 
kiek įmanydamas siekė demokratijos“, – apie 
Europai svarbią istorinę asmenybę pasakojo 
vienas iš renginio iniciatorių prof. L. Mažylis.

Politikas atkreipia dėmesį, kad M. Erzber-
gerio svarba Lietuvai atkuriant valstybę ir 
siekiant pripažinimo 1918-aisiais yra vis dar 
per menkai suvokta. Jo teigimu, lietuviams 
sunku  suprasti tą sudėtingą institucinę san-
tvarką, kuria pasižymėjo to meto Vokietija. 
Kaip pastebi L. Mažylis, kiekvienam lietuviui 
žinoma, kad buvo okupacinė krašto admini-
stracija, žinoma, kad veikė Lietuvos Taryba, 
kuri ir paskelbė nepriklausomybę.

„Kur kas sunkiau paaiškinti kitų Vokietijos 
institucijų vaidmenį. Kad karo metu veikė 
parlamentas, kad, nepaisant cenzūros taisy-

klių ir propagandos, vis dėlto spaudoje buvo 
informuojama apie realius įvykius, tad ir 
buvo ko stengtis: o reikėjo stengtis, kad 1917 
m. gruodžio 11 d. Lietuvos nepriklausomy-
bės deklaracija būtų tuoj pat ir deramai pa-
viešinta Vokietijos spaudoje“, – detales pasa-
kojo L. Mažylis.

Anot jo, čia jau vyko kone detektyvinis suo-
kalbis tarp deputato M. Erzbergerio ir Lietu-

vos Tarybos, nors dar ir po 100 metų tebėra 
neaišku, koks buvo pasikeitimo informacija 
mechanizmas tarp Berlyno ir Vilniaus. „Ta-
čiau jis buvo, nes yra neginčijami publikavi-
mo faktai to meto spaudoje. M. Erzbergeris 
nuo pat 1917-ųjų buvo tasai vedlys, kuris pa-
žindino Lietuvos Tarybą su painiais Vokie-
tijos imperijos valdžios koridoriais, padėjo 
Lietuvai diplomatiškai išlaviruoti tarp dažnai 
negeranoriškai nusiteikusių jėgų. Lietuvos 
Nepriklausomybė ne tik buvo Vasario 16-ąją 
paskelbta, bet pavyko ir išgauti Vokietijos 
pripažinimą“, – pasakojo L. Mažylis. 

1921 m. Vokietijos politikas buvo nužudytas 
dviejų dešiniųjų teroristinės grupuotės „Or-
ganisation Consul“ ekstremistų. „1921-ųjų 
rugpjūčio 26 dieną buvo įvykdyta politinė 
žmogžudystė. Netekome energingo, drąsaus 
demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės 
šalininko“, – pasakojo prof. L. Mažylis. 

Europos Parlamente šiuo metu yra pateiktas 
pasiūlymas vienai iš posėdžių salių suteik-
ti Matthias Erzbergerio vardą.

Knyga parašyta itin laisvu, organiš-
ku ir žaismingu stiliumi. „Fuksai 
Europoje“ – Liudo Mažylio paste-

bėjimai apie politinius ES ir pasaulio įvy-
kius, darbą komandoje ir kasdienių įvykių 
refleksija.

Knyga kupina ir žaismingų žodelyčių, 
kurie europinėse institucijose yra įprastas 
žargonas, o žmogui „iš šalies“ – savotiška 
abrakadabra. „Emefefas“, „Emendments“ 
„Gryndyl“, „Komišin“ – keli pavyzdžiai iš 

„Fuksai Europoje“ naudojamų politinių 
reiškinių supaprastinimų kasdieninėje 
kalboje pagal L. Mažylį. Politiko veiklai 
Europos Parlamente ir pagrindiniams 
įvykiams iliustruoti knygoje naudojamos 
šaržuotos iliustracijos. Viena jų matoma ir 
viršelyje.

„Fuksai Europoje“ atspindi kadencijos 
pirmuosius darbo metus. Knyga, išleista 
Europos liaudies partijos frakcijos EP lėšo-
mis, yra dalinama nemokamai susitikimų 

su Lietuvos bendruomenėmis metu. Ją jau 
galite rasti kai svarbiausiose Lietuvos bibli-
otekose. Taip pat knyga nusiųsta Europos 
Komisijos pirmininkei Ursulai von der 
Leyen, kuri nuoširdžiai už ją padėkojo. O 
Jūs ar jau skaitėte?!..

Europos liaudies partijos narys savo vei-
klą Europos Parlamente ir kitas aktualijas 
aprašo kiekvieną savaitę, dienoraščio teks-
tais. Juos skaityti galite čia: https://liudas-
mazylis.lt/dienorastis/.

Europos Parlamente – Vokietijos politikui, demokratijos herojui ir  
Lietuvos nepriklausomybės rėmėjui Matthias Erzberger skirtas renginys
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Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse „Mano Lietuva 2050“. Pirmųjų trijų 

vietų nugalėtojai bus apdovanoti kelione į Europos Parlamentą!

Konkursą organizuoja Europos Parla-
mento nariai Andrius Kubilius, Rasa 
Juknevičienė ir prof. Liudas Mažylis. 

Konkurso sąlygos:

Konkurso dalyviai turi pateikti nuo-
trauką, kurioje turi atsispindėti, kaip 
jų autoriai įsivaizduoja Europą po 
trisdešimties metų – 2050-aisiais.

Konkursui nuotraukos teikiamos JPG 
(JPEG) formatu, raiška ne mažesnė 
kaip 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – 
ne mažesnis kaip 2000 pikselių.

Konkursui nuotraukos turi būti siun-
čiamos el.paštu info@elpnariai.lt, o 

jei byla viršija 10 Mb, persiunčiant 
ją per dalinimosi bylomis platformą 
(pvz., WeTransfer).

Konkurso trukmė: gruodžio 15– 
sausio 15 d. 

Nugalėtojai bus paskelbti 2022 m. 
sausį svetainėje www.elpnariai.lt bei 
EP narių paskyrose. 

Konkurso nugalėtojus išrinks speciali 
EP narių biuro sudaryta komisija. 

Pirmų trijų vietų nugalėtojai laimės 
kelionę į Europos Parlamentą. Kon-
kurso dalyviai bus apdovanoti papil-
domais prizais.

Su pilnomis Konkurso sąlygomis galima susipažinti adresu  
www.elpnariai.lt/konkursas

SKELBIAMAS NUOTRAUKŲ KONKURSAS  
„Kokioje Europoje gyvensime 2050?“

Europos Parlamento 

kontaktai: Gedimino pr. 56-20, Vilnius.
V. Putvinskio g. 62, Kaunas. Respublikos g. 36, 
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