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Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos delegacijos Lietuvoje informacinis leidinys. Parengtas bendradarbiaujant su ELP.w
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Europos Parlamento narė Rasa JUKNEVIČIENĖ, 1990 metų Kovo 11-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarė, pabrėžia, jog V. Putino 
valdomos Rusijos ataka prieš Ukrainą – tai ataka prieš demokratinį Vakarų pa-
saulį, paminant tarptautinę teisę. Todėl inicijuojami kreipimaisi į Tarptautinį 
Baudžiamąjį Teismą ir į Tarptautinį tribunolą dėl Putino ir jo režimo nusikalti-
mų žmogiškumui ir karo nusikaltimų. Kovo 11-osios išvakarėse parlamentarė 
linki eiti Kovo 11-osios keliu – laisvės, nepriklausomybės, demokratijos keliu. 
Europos keliu.

– Kovo 11-ąją švenčiame jau 32-ąsias 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo metines. Kokias sąsajas įžvelgiate 
su šiandienine geopolitine situacija?

– Šiandieniniame geopolitiniame kon-
tekste apima vienareikšmis jausmas – 
kaip gerai, kad mes tai padarėme! Jau tada 
supratome, jog valstybės atkūrimas nesi-
baigia Kovo 11-osios akto priėmimu. 
Valstybės architektai iš karto galvojo apie 
kitus žingsnius – įstojimą į NATO ir į 
Europos Sąjungą (ES). Nesunku nuspėti, 
kas būtų su mumis dabar, jeigu Lietuva 
nebūtų NATO ir ES narė.

Kelias į Nepriklausomybės atkūrimą ne-
buvo rožėmis klotas. Nebuvo taip, kad 
vienu piršto spragtelėjimu visi pabalsavo 

„už“. Buvo ir besipriešinančių, ir protes-
tuojančių.

Kai dabar Sausio 13-ąją ar Vasario 16-
ąją švilpiama, baubiama – man tai nieko 
naujo. Buvo ir tada rėkiančių prieš Lietu-
vos Nepriklausomybę. Ir prieš NATO, ir 
prieš Europos Sąjungą. 

– Kokių veiksmų ėmėsi Europos Par-
lamentas dėl pagalbos Ukrainai? 

– Norėčiau pabrėžti, kad esu nustebin-
ta Vakarų pasaulio vienybės, tarpusavio 
veiksmų derinimo, NATO atsako Rusi-
jai. Įvyko tektoninis geopolitinis lūžis. 
Europoje ir pasaulyje beveik nebeliko 
valstybių, kurios įvairiomis priemonėmis 
neremtų Ukrainos kare su Rusija. 

Pirmą kartą ES savo lėšomis perka gin-
kluotę Ukrainai. Tam skirta 500 mln. 
eurų ir tai yra kažkas neįtikėtino. Prieš 
porą savaičių būtume apie tai net nepa-
galvoję. Kitokia bus ir Ukraina, nes jos 
žmonių krauju ginama teisė tapti ES nare 
yra visus įtikinantis argumentas. 

Dar vasarį įvyko Europos Parlamento po-
sėdis, kuriame Ukrainai buvo skirta 1,2 
milijardo eurų. Taip pat Kovo pradžioje 
Europos Parlamentas surengė neeilinę 
sesiją, kurioje priėmė Rusijos karinius 
veiksmus prieš Ukrainą smerkiančią re-
zoliuciją su atitinkamomis sankcijomis 
Rusijai. Ukraina krauju pasirašė pareiški-
mą narystei ES. Manau, jog ES suteiks jai 
aiškią narystės perspektyvą.

Atsiprašau ukrainiečių ir visų kitų, kad 
buvau per silpna įtikinti savo draugus Va-
karuose, kad Putinas yra didžiausia grės-
mė ir kad didžiausia provokacija yra ne 
mūsų narystės NATO, o nepakvietimas į 
NATO ir ES. Apie tai kalbėjome nenuils-
dami.

Rasa Juknevičienė: „Ataka prieš Ukrainą –  
ataka prieš mus“

Brangūs Lietuvos žmonės,

šią Kovo 11-ąją sutinkame visai kitokia-
me pasaulyje. Koks jis bus, dar nežinia, 
bet aš tikiu, kad daug geresnis. 

Tai, kas dabar vyksta, yra mūsų Kovo 
11-osios tęsinys, tolimesnė imperijos 
griūtis. 

Europa tikrai bus laisva nuo diktatorių. 

Prieš 32 metus supratome, jog valsty-
bės atkūrimas nesibaigia Kovo 11-osios 
akto priėmimu. Valstybės architektai 
iš karto galvojo apie kitus žingsnius – 
įstojimą į NATO ir į Europos Sąjungą. 
Nesunku nuspėti, kas su mumis būtų 
dabar, jeigu Lietuva nebūtų NATO ir 
ES narė. 

Putino režimo užpulta Ukraina dabar 
kovoja ne tik už save, bet ir už mus, ir už 
Rusijos ateitį.

Tad šiomis aplinkybėmis linkiu susitel-
kimo ir nepamiršti eiti Kovo 11-osios 
keliu – laisvės, nepriklausomybės, de-
mokratijos keliu. Europos keliu. 

Слава Україні!

EP narė, Nepriklausomybės Akto 
signatarė Rasa Juknevičienė

Mielieji,

sveikinu Jus su Kovo 11-ąja, su Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena. No-
rėtųsi tik džiaugtis ir švęsti. Bet mato-
me ir gerai suprantame, kas šiuo metu 
vyksta Ukrainoje. Rusijos agresija prieš 
nepriklausomą šalį yra pasikėsinimas ne 
tik į demokratiją, bet ir visas civilizacijos 
vertybes. Būkime ypač susitelkę. Susitel-
kę ginti ir saugoti savo Nepriklausomy-
bę. Ginkime tiesą ir laisvę. Palaikykime 
nuo agresijos kenčiančią Ukrainą. Tai 
mūsų visų pareiga šiandien. Dėl mūsų 
visų ateities ir demokratijos rytoj. Ir, ži-
noma, švęskime savo Nepriklausomybę, 
švęskime Lietuvą!

Europos Parlamento narys  
prof. Liudas Mažylis

Mielieji,

šią Kovo 11-ąją sutinkame Putino re-
žimo karinės grėsmės ir agresijos prieš 
Ukrainą  bei visą Vakarų pasaulį aki-
vaizdoje. 

Tačiau Putinas pralaimi savo pradėtą 
karą prieš Ukrainą – pralaimi mūšio 
laukuose prieš didvyrišką ukrainiečių 
kariuomenę.

Pralaimi Rusijos ekonomikoje ir finan-
suose, nes Vakarų sankcijos yra veiks-
mingos.

Pasaulis po Putino pralaimėto karo bus 
visai kitoks – kitokia bus Ukraina, kito-
kia Europos Sąjunga, kitokia ir Rusija. 

Tam reikia ne tik Ukrainos karių, bet ir 
mūsų visų tvirtybės ir paramos Ukrai-
nai, kariaujančiai už musu laisvę ir ne-
priklausomybę.

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo diena! 

Слава Україні!

ELP frakcijos  
delegacijos Lietuvoje pirmininkas,  

EP narys Andrius Kubilius

Švenčiame Nepriklausomybės atkūrimo dieną,  
Kovo 11-ąją

nukelta į 4 psl. 

SUKAKTIS INTERVIU
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Šiandien mes liudijame Putino pabaigos 
pradžią. Kada ji ateis, negaliu pasakyti. 
Žinau tik, kad turime padaryti viską savo 
galioje, kad ta pabaiga ateitų greičiau.

– Esate buvusi krašto apsaugos mi-
nistrė, galite pasidalinti įžvalgomis, 
ko siekia V. Putino režimas? Kodėl 
tapo įmanomas Europos šantažas 
karu?

– Dar 2000 metais Putinas atėjo į val-
džią turėdamas aiškų tikslą – sunaikinti 
bet kokius demokratijos daigus Rusijoje, 
antra – atkurti imperiją ir susilpninti Va-
karus, trečia – atkirsti JAV nuo Europos 
žemyno ir suskaldyti ES. Prielaida Puti-
nui taip elgtis – Europos energetinė pri-
klausomybė nuo Rusijos dujų.

Lietuvoje mes tą seniai supratome, dar 
prie Andriaus Kubiliaus vyriausybės, kai 
2012 metais buvo pradėtas įgyvendinti 
suskystintųjų dujų terminalo projektas. 
Daug kas tada rėkė prieš dujų laivą-sau-
gyklą „Independence“.

Dabar visiems akivaizdu, ką reiškia ener-
getinė priklausomybė nuo Rusijos. Rusija 
manipuliuoja ir dujų tiekimu į Europą, ir 
dujų kainomis. Kai didžiausios ES valsty-
bės Vokietijos per 40 procentų vartojamų 
dujų rusiškos, didelės galimybės yra ma-
nipuliacijoms ir šantažui. Vokietija tik da-

bar sustabdė „Nord Stream-2“ dujotiekio 
paleidimą.

Dar tada, kai buvau krašto apsaugos mi-
nistrė, matėme, kaip Putinas telkia pajė-
gas prie mūsų sienų, tobulina ginkluotę. 
Jau tada su partneriais Pentagone kal-
bėjome, jeigu NATO narės Europoje ir 
toliau nieko nedarys, jeigu nedidins savo 
karinių biudžetų, tai jau 2019 metais 
Putinas galėjo būti pasirengęs blic karui, 
kad išbandytų, ar NATO reaguotų. To-
dėl Baltijos šalyse atsirado partnerių da-
liniai, valstybės skyrė didesnes biudžeto 
dalis krašto apsaugai, todėl perėjome prie 
šauktinių šaukimo į kariuomenę ir šian-
dien mes jau taip lengvai nebepaimami.

„„ Tai – kas vyksta šiandien, 
tai ne tik karas prieš 
Ukrainą, tai – ataka prieš 
mus, prieš Europą, jos 
saugumo sistemą. Puti-
no režimas testuoja ES 
vienybę, testuoja NATO.

Tai, kas vyksta šiandien, tai ne tik karas 
prieš Ukrainą, tai ataka prieš mus, prieš 
Europą, jos saugumo sistemą. Putino reži-
mas testuoja ES vienybę, testuoja NATO.

– Kaip Lietuva atrodo ES kontekste? 

– Galiu tvirtai pareikšti, kad Lietuva tarp 
kitų Rytų ir Vidurio Europos valstybių, 
ES narių, atrodo puikiai. Mes daug nu-
žengėme per narystės Europos Sąjungoje 
metus. Lietuva, žvelgiant iš Vakarų pers-
pektyvos, yra sėkmės istorija. Pas mus, 
kaip ir kitose šalyse, yra nepatenkintų 
savo valdžia žmonių, bet Lietuva dėl savo 
pozicijos turi svorį ir yra vertinama.

Oponentams galiu priminti, kad tarpu-
kariu Lietuva laikėsi neutraliteto. 1940 
metų birželį buvo nuostata: niekur ne-
sikiškime, neerzinkime Rusijos, drau-
gaukime. Ir kuo viskas baigėsi? Buvome 
okupuoti.

Dabar mes niekaip negalime likti nuoša-
lyje nuo to, kas vyksta geopolitinėje er-
dvėje. Mūsų vertybinė užsienio politika iš 
tiesų yra pragmatinė politika, nes mums 
naudinga, kad šalia mūsų būtų normalūs 
santykiai su normaliomis demokratinė-
mis valstybėmis.

Ar pati prieš 32 metus galėjau įsivaiz-
duoti, kad dirbsiu Europos Parlamente, 
kad Lietuva bus NATO ir ES narė – tai 
didžiulis šuolis! Lietuva yra pavyzdys 
Ukrainai, o ir Rusijos tautai, įkalintai ka-
lėjime ir nuodijamai perkeltine ir tiesiogi-
ne prasme, kaip Aleksejus Navalnas.

– Ko linkite švenčiant Kovo 11-ąją?

– Visiems linkiu taikos. Darykime visi tai, 
ką galime savo srityje. Padėkime Ukrainai 
tuo, kuo galime. Aš didžiuojuosi Lietuva, 
didžiuojuosi, kad daugelis žmonių supra-
to, kas yra kas.

Mes iš šio karo taip pat išeisime stipresni, 
bet tam reikia visokeriopos pagalbos – ir 
aukoti pinigus toms institucijoms, ku-
rios padeda Ukrainai, tam reikia padėti 
ir mūsų Vyriausybės struktūroms ir ne-
vyriausybinėms organizacijoms. Džiau-
giuosi, kad lietuviai tai daro. Vyksta labai 
svarbus informacinis-dezinformacinis 
karas. Lietuviai įsijungia į Rusijos pusla-
pius, kur savo įrašais skelbia tiesą. Tačiau 
dar laukia daug įtemptų darbų.

Linkiu visiems gyventi taikoje, nors šis 
linkėjimas nėra teisingas. Taikos jau ne-
bėra, nors nesvarbu, kad ne mus bombar-
duoja. Bet skauda ir mums.

Ukraina kaunasi žiauriame kare. Kare, kurį pradėjo beprotis, išsigandęs, kad 
Ukraina pasirinkusi ir apgynusi europietiškos integracijos kryptį dar 2014 
metų Maidane, gali tapti sėkminga, europietiška valstybe. O Kremliui tai būtų 
didžiausias pavojus, nes gal ir eiliniai rusai užsikrėstų ukrainiečių demokrati-
jos pavyzdžiu.

Ukrainiečiai sėkmingai kovoja ir 
efektyviai gina savo europietšką 
pasirinkimą. Gina ir visą Euro-

pos Sąjungą, platesnę europietiškų verty-
bių ES bendruomenę.

Todėl visiškai akivaizdu, kad Ukraina 
turi krauju išsikovotą teisę priklausyti šiai 
Bendrijai. Galų gale, Ukraina sugeba ne 
tik save ir visą Europą apginti nuo išpro-
tėjusio postimperinio žvėries, bet, atrodo, 
kad su Vakarų sankcijų pagalba ir stuburą 
šiam žvėriui sugeba perlaužti.

Pasaulis bus kitoks po šio karo. Bus kito-
kia Ukraina, bus kitokia Europos Sąjun-
ga. Net ir Rusija bus kitokia.

„„ Šiandien kyla klausimas 
ne dėl to, ar Ukraina gali 
tapti Europos Sąjungos 
nare, tačiau kaip Ukrai-
nos narystės klausimą 
išspręsti pačiu greičiau-
siu būdu.

Šiandien kyla klausimas ne dėl to, ar 
Ukraina gali tapti Europos Sąjungos nare, 

tačiau kaip Ukrainos narystės klausimą 
išspręsti pačiu greičiausiu būdu.

2022 m. vasario 28 d. Ukrainos Prezi-
dentas V. Zelenskis pasirašė, o kovo 1 d. 
kartu su Aukščiausios Rados Pirminin-
ku R.  Stefančiuku Europos Parlamen-
to plenarinėje sesijoje pristatė oficialų 
Ukrainos prašymą Europos Sąjungos va-
dovams, kad Ukrainai būtų suteikta teisė 
tapti Europos Sąjungos nare.

Net 8 ES valstybių vadovai paskelbė, kad 
Ukraina turi tapti ES nare nedelsiant, 
pritaikant specialią greito priėmimo į ES 
procedūrą.

Europos Parlamentas kovo 1 d. rekomen-
davo ES institucijoms suteikti Ukrainai 
kandidatės į ES nares statusą.

Kyla klausimas: ar galima sugalvoti tokią 
specialią procedūrą, kad Ukraina dar šiais 
metais galėtų tapti ES nare? Juk, pavyz-
džiui, Lietuvai prisireikė beveik 10 metų 
šiam procesui.

Tačiau Europos Sąjungoje yra ir kitokios, 
specialios patirties, kuri leidžia teigti, kad 
šalis, iki tol nebuvusi Europos Sąjungos 
nare, per nepilnus metus gali ja tapti.

Ir ta patirtis – tai buvusios Rytų Vokie-
tijos tapimas Bendrijos nare, kai po Ber-
lyno sienos griūties, įvykusios 1989 m. 
lapkričio 9 dieną, vėliau Rytų Vokietija 
susijungė su Vakarų Vokietija ir tuo pa-
čiu tapo Bendrijos nare. Nevyko jokių 
ilgų derybų dėl Rytų Vokietijos prisi-
taikymo ir pasirengimo narystei, acquis 
perėmimo ar kitų panašių, neretai gana 
ilgų procedūrų. Rytų Vokietija tiesiog 
perėmė visą Vakarų Vokietijos teisinę 
bazę, vėliau jau būdama ES nare mokėsi 
kaip ją įgyvendinti, taip pat gavo Vaka-
rų Vokietijos ilgalaikę finansinę paramą 
savo ekonomikos modernizavimui, 

A. Kubilius. Ar gali Ukraina  
tapti ES nare dar šiais metais?

LIETUVOS KELIAS Į NARYSTĘ EUROPOS SĄJUNGOJE

1995 m. gruodį Lietuva pateikė paraišką narystei Europos Sąjungoje

1999 m. spalį pradėtos derybos dėl Lietuvos narystės ES

2002 m. gruodį derybos dėl narystės baigtos

2003 m. balandį pasirašyta Lietuvos stojimo į ES sutartis

2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo visateise Europos Sąjungosnare.
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kuris užtruko pakankamai ilgai ir po to, 
kai Vokietijos apsijungė. Tačiau visą šį 
ilgą modernizacijos kelią Rytų Vokietija 
praėjo jau būdama vieningos Vokietijos 
dalimi ir kartu būdama Europos Sąjun-
gos nare.

Visas šis Rytų Vokietijos sparčios inte-
gracijos procesas įvyko dėka specialios 
procedūros, kuri buvo nustatyta 1990 m. 
balandžio 28 d. Europos Vadovų Tary-
bos išvadose, kuriose buvo numatyta, 
kad Rytų Vokietijos integracija į ES vyks 
lygiagrečiai su jos apsijungimu su Vaka-
rų Vokietija. ES tuo pačiu įsipareigojo 
užtikrinti, kad Rytų Vokietijos integracija 
įvyktų sklandžiai ir harmoningai, o pilna 
integracija įvyks kartu su apsijungimo 
teisinės sutarties įsigaliojimu. Iškilmin-
gas sutarties įsigaliojimas įvyko 1990 m. 
lapkričio 3 d., ir nuo tos dienos buvusi 
Rytų Vokietijos teritorija tapo ES terito-
rija. 

Taip per nepilnus metus įvyko Rytų Vo-
kietijos integracija į Europos Sąjungą. 
Per šį laikotarpį Europos Parlamentas 
įkūrė laikinąjį komitetą (1990 m. vasarį), 
kuris svarstė Rytų Vokietijos integracijos 
reikalus. Parlamentas 1990 m. liepą pri-
tarė minėto komiteto parengtam speci-
aliam pranešimui, kuriame pritarė, kad 
integracija vyktų kartu su apsijungimu ir 
kad reikia vengti išimčių Rytų Vokietijai. 
Rytų Vokietijos atstovams taip pat buvo 
numatytas specialus stebėtojų statusas 
Europos Parlamente, kuris galiojo iki ar-
timiausių Europos Parlamento rinkimų 
1994 metais. Tuo pat metu buvo numa-
tyta, kad Rytų Vokietijos žemės po inte-
gracijos gaus 3 mlrd. eurų paramos tre-
jiems metams iš ES struktūrinių fondų, 
tačiau tuo pačiu apsijungusios Vokietijos 
valdžia įsipareigojo skirti gausias lėšas, 
reikalingas Rytų Vokietijos ekonomikai 
modernizuoti: kiekvienais metais Vokie-
tijai tai kainavo po 110 mlrd. Vokietijos 
markių. Taip vyko ne tik sparti teisinė, 
bet ir ekonominė Rytų Vokietijos inte-
gracija.

Be abejo, tokią sparčią Rytų Vokietijos 
integraciją lėmė ypatingos aplinkybės: 
Sovietų Sąjunga byrėjo, Vokietijos apsi-
jungė, kitos stambios Vakarų valstybės 
norėjo, kad stambiausia Europos valstybe 
tapusi Vokietija būtų integruota ir su-

varžyta europinių įsipareigojimų, ir kad 
nekiltų problemų dėl jos dominavimo. 
Svarbiausia – Europoje buvo aiški poli-
tinė valia, kad tai reikia padaryti. Todėl 
Rytų Vokietija ir integravosi pagal speci-
alią procedūrą.

Taigi Europos Sąjunga gali ir moka su-
kurti bei įgyvendinti specialias sparčios 
integracijos programas, kai tam turi poli-
tinės valios. Ukrainos žmonės savo krauju 
jau išsikovojo teisę į tokią specialią proce-
dūrą. Ir į ES politinę valią, kuri taip pat 
gali būti realizuota per šiuos metus. Kaip 
ir kokiu būdu Ukraina galėtų sparčiai 
perimti ES teisyną, reikėtų aptarti atski-
rai, tačiau norint galima padaryti ir tai.

„„ Ukrainos žmonės savo 
krauju jau išsikovojo tei-
sę į tokią specialią proce-
dūrą.

Dėl specialios gausios finansinės para-
mos, kurios reikės Ukrainos ekonomikai 
ir infrastruktūrai atstatyti ir moderni-
zuoti: pasinaudojant J. Borelio pasiūlyta 
idėja, ES turėtų kurti  „Laisvos Ukrainos 

fondą“, kurio daugiamilijardines lėšas ES 
vardu galima būtų skolintis tarptautinėse 
rinkose taip, kaip tai buvo padaryta su 
lėšomis „Next Generation EU“ fondui, 
skirtam pandemijos pasekmėms įveikti.

Jeigu Ukraina iki šių metų pabaigos tap-
tų ES nare, ji galėtų pretenduoti ir į ES 
struktūrinių lėšų paramą, kuri pagal ES 
taisykles negalėtų viršyti 4% nuo Ukrai-
nos BVP ribos. Taigi Ukraina, kurios 
BVP siekia 155 mlrd. eurų, galėtų preten-
duoti į reguliarią maždaug 6 mlrd. eurų 
paramą iš ES fondų. Kiekvienam euro-
piečiui (450 mln. gyventojų) per metus 
tai kainuotų maždaug 14 eurų. Tai yra 
maždaug 3 alaus bokalų kaina Briuselio 
senamiestyje. Kaip nors atlaikytume!

Ar įmanoma, kad Ukraina per metus tap-
tų ES nare? Kai kam tai gali atrodyti kaip 
naivi svajonė. Bet svajonės tam ir yra, jog 
mus verstų siekti to, kad jos taptų realybe. 
Kaip rodo Vokietijos pavyzdys – didelės 
svajonės turi galimybių tapti didele nauja 
realybe.

Nuo mūsų visų priklauso, ar dar viena 
didelė ir krauju apšlakstyta svajonė taps 
realybe.

Europos Parlamentas neeilinėje sesijoje kovo 1 d. didele balsų dauguma pri-
tarė rezoliucijai dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Iš 676 dalyvavusiųjų „už“ 
balsavo 637, „prieš“ – 13, susilaikė 26 Europos Parlamento nariai. 

Teigčiau, kad nusikalstami, protu 
nepaaiškinami Putino veiksmai 
per labai neilgą laiką perlaužė 

Europos Sąjungos institucijų mąstymą. 
Ukraina suvokiama kaip integrali Eu-
ropos dalis, Rusija regima kaip barbarų, 

nesiskaitančių su bet kokiu žmogiškumu, 
kraštas. 

Per šešias karo dienas pamatėme ne tik 
herojišką Ukrainos žmonių kovą prieš 
agresorių, tačiau išvydome ir Europos 
istorinę vienybę. Priimta rezoliucija, už-

tikrinanti absoliutų politinį, finansinį ir 
karinį palaikymą Ukrainai.

Posėdį pradėjo Europos Parlamento pir-
mininkė Roberta Metsola. Ji pateikė ketu-
ris labai konkrečius ES ateities principus: 
jokių Kremliaus dujų; jokių Kremliaus 
oligarchų pinigų; jokių Kremliaus me-
lagingų informacijos šaltinių Europoje; 
investavimas į ES gynybą privalo tapti 

EL
P 

fr
ak

ci
ja

 u
ž 

U
kr

ai
ną

. A
ut

or
ys

tė
: E

LP
 fr

ak
ci

jo
s 

nu
ot

r.

U
kr

ai
no

s 
pa

la
ik

ym
o 

m
it

in
ga

s 
B

er
ly

ne
. N

uo
tr

. W
ik

ip
ed

ia
.c

om

Liudas Mažylis. Ukraina Europoje: beprotiški 
Putino veiksmai iššaukė Europą vienijantį atsaką

nu
ke

lt
a 

į 8
 p

sl
. 

RUSIJOS AGRESIJA PRIEŠ UKRAINĄ RUSIJOS AGRESIJA PRIEŠ UKRAINĄ



8 9

daugiau negu retorika. Nebuvo pamirštas 
paminėti ir Lukašenka, irgi prisidedantis 
prie agresijos. 

Debatuose dėl rezoliucijos pirmiausiai 
kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymy-
ras Zelenskis.

„Kiekviena diena gali būti Ukrainai pa-
skutinė“, – atvirai teigė jis. Gerai, kad Eu-
ropa vieninga, bet to kaina, anot Zelens-
kio, per didelė. Ukrainoje turėjo įvykti dvi 
revoliucijos ir vienas karas, kad Europa 
suprastų laisvos ir demokratiškos tautos 
siekius. Dvi raketos šiandien paleistos į 
Laisvės aikštę Charkove, kuri yra didžiau-
sia aikštė Ukrainoje. Ten dvidešimt uni-
versitetų. Žūsta patys gabiausi žmonės... 

Rados pirmininkas R. Stefančiukas teigė: 
mums kelias į Europą – tai kelias namo. 
Geriausia parama Ukrainai – pripažinti 
jos narystės Europoje siekį. 

„„ Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Šarlis Mišelis 
patikino, kad visos 27 ES 
narės kuo rimčiausiai yra 
pasiruošusios svarstyti 
dar tik prieš dieną pasi-
rašytą Ukrainos stojimo į 
ES prašymą.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas 
Šarlis Mišelis patikino, kad visos 27 ES 
narės kuo rimčiausiai yra pasiruošusios 
svarstyti dar tik prieš dieną pasirašytą 
Ukrainos stojimo į ES prašymą. Žinoma, 
iš pradžių seks kandidatūros procedūros, 
o tik po to narystė, todėl jau šiuo metu 
yra svarstomos priemonės, kurios šį sto-
jimo procesą paspartintų. Iš karto buvo 
pristatytos ir greitojo reagavimo priemo-
nės, tokios kaip parama iš Europos taikos 
fondo, kurią pristatė toliau kalbėjęs Vy-
riausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai Žozepas Borelis. Šiuo 
metu ES įsipareigojo tiekti karinės gin-
kluotės Ukrainos kariuomenei už 450 
milijonų eurų, dar suteikiant 50 mln. pa-
ramą humanitarinės krizės valdymui.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula 
von der Leyen teigė tikinti, kad didžiau-

sias smūgis Rusijai vis tik bus suduotas 
per ekonomiką. O tai jau jaučiama, ma-
tant valiutų indeksus, kur rublis neteko 
40 proc. savo vertės. Sankcijos palies ir 
Rusijos centrinio banko užsienio valiu-
tų rezervą, taip dar skaudžiau smogiant 
vidinei finansų rinkai. Jau dabar Rusija 
ieško būdų apsunkinti gyvenimą užsienio 
investuotojams, norintiems pasitraukti iš 
Rusijos. O bendrai net 30 šalių priėmė 
sankcijas Rusijai, įskaitant ir asmenines 
sankcijas Kremliaus oligarchams ir Puti-
nui. Europos Komisijos pirmininkė taip 
pat teigė, jog Europos energetinė nepri-
klausomybė yra strateginio svarbumo 
klausimas, todėl iškastinio kuro atsisa-
kymas ir perėjimas prie atsinaujinančių 
šaltinių padės iškovoti nepriklausomybę 
nuo Kremliaus, o juk Rusija užtikrina 30 
proc. ES energijos importo. „Nord Stre-
am 2“ sertifikavimas Vokietijoje nutrauk-
tas. Išsivadavimas iš Kremliaus propagan-
dinių kanalų „Sputnik“ ir „Russia Today“ 
irgi yra informacinė pergalė, taip stab-
dant Kremliaus propagandą Europoje.

Salėje sėdinčių europarlamentarų reak-
cijos į sakomas kalbas buvo turbūt kaip 
niekada emocingos. Su pasibaisėjimu 
reaguota į Rusijos veiksmus prieš Ukrai-
ną – griovimus, taikių žmonių žudymą. 
Daug emocijų sukėlė ir teiginiai apie 
sankcijas Rusijos oligarchams. 

Debatuose pasisakę Europos Parlamento 
nariai irgi emocingai ir pakankamai vie-
ningai pasisakė prieš barbariškus Rusijos 
veiksmus. 

Ir pagaliau pati rezoliucija. 

Ja siekiama atsiriboti nuo Rusijos eks-
portuojamų prekių, įskaitant naftą ir 
dujas, importo bei uždrausti naujas ES 
investicijas Rusijos Federacijoje ir nau-
jas Rusijos investicijas ES. Finansų sek-
toriuje raginama toliau elgtis griežtai, 
blokuojant visus (ne tik pagrindinius) 
Rusijos bankus, kad jie negalėtų naudo-
tis Europos finansų sistema. Baltarusijos 
tema finansų sektoriuje taip pat yra aktu-
ali, kadangi šiandien Lukašenka jau pats 
naudoja savo karines pajėgas Ukrainos 
puolime, nors dar neseniai teigė prie-
šingai. Todėl numatoma atjungti Rusi-
ją ir Baltarusiją nuo SWIFT mokėjimų 
sistemos ir taikyti antrines sankcijas 

bankams, kurie apeidinės pagrindines 
sankcijas su kitomis finansinių pave-
dimų sistemomis. Taip pat paliestas ir 
aukštųjų technologijų produktų ir stra-
teginių prekių eksportas. Baltarusijos 
vaidmuo kare prieš Ukrainą neužmirš-
tas: rezoliucijoje primenama, kad netei-
sėtas Baltarusijos prezidentas surengė 
suklastotą referendumą, taip keisdamas 
konstitucines nuostatas dėl šalies neu-
tralumo, suteikiant Rusijai galimybę lai-
kyti branduolinius ginklus Baltarusijos 
teritorijoje. Todėl analogiškos kaip ir 
Rusijai sankcijos turėtų būti taikomos ir 
Baltarusijai.

Rezoliucijoje raginama veikti ir globaliu 
lygmeniu. JT Saugumo Taryba skatina-
ma pradėti tyrimą pagal JT Chartijos 
VI skyrių, o kartu kreipiamasi ir į Kini-
ją kaip nuolatinę JT Saugumo Tarybos 
narę, kuri balsavimuose dažnai būna 
Rusijos pusėje, kad ji visapusiškai gerbtų 
Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vienti-
sumą. Pastarųjų dienų Putino grasinimai 
didesne branduoline parengtimi tampa 
jau ne tik regioninio saugumo proble-
ma. Taip pat skatinamas ES, NATO ir 
kitų partnerių Vakaruose kibernetinio 
saugumo stiprinimas. Tarptautiniam 
Teisingumo Teismui pradėjus bylą dėl 
nusikalstamų Rusijos karinių veiksmų, 
tikimasi solidarumo ir atliekant tyrimą 
dėl vykdomų karo nusikaltimų. Tarptau-
tinės bendruomenės pozicija aiški – Ru-
sija tampa izoliuota. Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO) priėmė sprendimą nutraukti 
Rusijos stojimo procesą. Girdisi ragi-
nimai ją šalinti ir iš kitų organizacijų ir 
net suspenduoti narystę Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje. Nereikia pamiršti ir 
milžiniškos humanitarinės tragedijos: 
Baltijos šalys, Lenkija, Moldova ir kitos 
valstybės palieka atviras sienas nuo karo 
Ukrainoje bėgantiems asmenims bei su-
teikia evakuacijos priemones, pastogę, 
skubią pagalbą, medicininę pagalbą ir 
prieglobstį.

Pagaliau, rezoliucija atveria Ukrainai 
aiškią narystės Europos Sąjungoje pers-
pektyvą. 

Ši absoliučia dauguma priimta rezoliucija 
tikrai ženklina lūžį europinių institucijų 
mąstyme ir veiksenoje.

Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė kovo 1 d. neeilinėje EP sesijoje, 
surengtoje dėl Rusijos invazijos prieš Ukrainą pareiškė, kad Ukraina krauju 
pasirašė pareiškimą ES narystei ir kreipėsi į rusų tautą, kviesdama sustabdyti 
karo nusikaltėlį V. Putiną. 

Posėdyje kalbėję Europos Sąjun-
gos vadovai vieningai ir griežtai 
pasmerkė Rusijos karinę agresiją 

prieš Ukrainą ir pabrėžė, kad Bendrija 
remia Ukrainą ir yra solidari su ja, taip 
pat kad turi apginti taiką ir demokratiją 
Europoje. 

EP pirmininkė Roberta Metsola pabrėžė, 
kad Parlamentas sveikina Ukrainos pa-
reiškimą tapti ES nare kandidate ir kad 
imsis veiksmų šiuo klausimu.

Ji taip pat pažymėjo, kad V. Putinas ir 
A. Lukašenka turės atsakyti už savo veiks-
mus, o Europos Parlamentas palaikys 
Tarptautinio baudžiamojo teismo tyrimą 
dėl įvykdytų karo nusikaltimų Ukrainoje. 

Į parlamentarus taip pat kreipėsi 
Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelens-
kis. Jis paragino Europos Sąjungą „įrody-
ti“, kad ji yra solidari su Ukraina, besiprie-
šinančia Rusijos invazijai.

„Atsiprašau ukrainiečių ir visų kitų, kad 
buvau per silpna įtikinti savo draugus 
Vakaruose, kad Putinas yra didžiausia 
grėsmė ir kad didžiausia provokacija yra 
ne mūsų narystės NATO, tačiau nesuge-
bėjimas pakviesti prisijungti prie NATO 
ir Europos Sąjungos“, – pažymėjo R. Ju-
knevičienė. 

Pasak jos, šiandien nebėra Rytų ir Vakarų 
europiečių, yra tik viena bendra atsako-
mybė už Europos žemyną. 

„Noriu kreiptis į rusus. Jūs galite sustab-
dyti karo nusikaltėlį Putiną. Suprantu, 
kad patys esate įkalinti ir apnuodyti melo. 
Tačiau nepaisant to, junkitės prie mūsų. 
Ukrainiečiai taip pat miršta už jus, už 
laisvą Rusiją“, – sakė EP narė. 

Jos teigimu, „koks nors žmogus Kremliu-
je turi taip pat veikti siekiant izoliuoti 
šį karo nusikaltėlį, turintį branduolinio 
ginklo mygtuką savo rankose“. 

R. Juknevičienė paragino tuos parla-
mentarus, kurie vyko į okupuotą Krymą, 
dabar vykti pas Putiną ir jį sustabdyti – 
„ukrainiečių kraujas jus įpareigoja“.

„Mes liudijame Putino pabaigos pradžią. 
Kada ji ateis, negaliu pasakyti. Žinau tik, 
kad turime padaryti viską savo galioje, 
kad ta pabaiga ateitų greičiau“, – pažymė-
jo ELP frakcijos vicepirmininkė. 
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R. Juknevičienė: „Ukraina krauju pasirašė  
pareiškimą ES narystei“

RUSIJOS AGRESIJA PRIEŠ UKRAINĄ EP NAUJIENOS



10 11

Europos Parlamento narys Andrius Kubilius, kovo 1 d. pasisakydamas Par-
lamento neeilinėje plenarinėje sesijoje dėl Rusijos karinės agresijos prieš 
Ukrainą, pirmiausia išsakė pagarbos žodžius Ukrainos žmonių, karių ir 
Prezidento Volodimiro Zelenskio didvyriškumui.

„Ukraina ginasi kare, pradėtame tikrojo 
nacių režimo Kremliuje. Putinas yra tikra-
sis karo nusikaltėlis. Ukrainiečiai kenčia, 
nes mes, Vakarai, iki šiol buvome silpni ir 
nesugebėjome sustabdyti Putino nusikalti-
mų nuo pat tada, kai jie prasidėjo, – sakė 
A. Kubilius. – Ukrainiečiai savo krauju 
kovoja už savo teisę vėl susijungti su Euro-
pa. Jie – labiau europiečiai nei daugelis iš 
mūsų. Štai kodėl šiai šaliai nedelsdami turi-
me suteikti kandidatės statusą, ir štai kodėl 
turime nustatyti pagreitintą Ukrainos pri-
sijungimo prie ES procedūrą. Tokia pagrei-
tinta procedūra buvo pritaikyta 1990-ai-
siais, kuomet Rytų Vokietija prie Bendrijos 
prisijungė per mažiau nei metus“.

A. Kubilius paragino parlamentą nusta-
tyti ypatingą procedūrą ir Ukrainos grei-
tam susivienijimui su Europa.

Po to, kai ES pradėjo Ukrainai tiekti gin-
kluotę, kai bankams pritaikytos SWIFT 

ir kitos sankcijos, parlamentaro įsitikini-
mu, EP turi žengti dar kelis žingsnius: „„ Pirma, turime nedels-

dami sustabdyti dujų ir 
naftos importą iš Rusi-
jos. Kiekvieną dieną mes 
Putinui sumokame už 
šimtą T-72 tankų. Tai – 
dvigubai daugiau, nei 
ukrainiečiai sunaikina 
per dieną mūšio lauke.

„Pirma, turime nedelsdami sustabdyti 
dujų ir naftos importą iš Rusijos. Kiekvie-
ną dieną mes Putinui sumokame už šimtą 
T-72 tankų. Tai – dvigubai daugiau, nei 
ukrainiečiai sunaikina per dieną mūšio 
lauke.

Antra, sukurkime multimilijardinį „Lais-
vos Ukrainos fondą“, kuris remtų Ukrai-
nos ekonomikos atsparumą, atstatymą ir 
modernizavimą. Finansuokime šį fondą 
lygiai taip pat, kaip ES, skolindamasi rin-
kose, finansavo NextGenerationEU prie-
monę. Dėkoju Aukštajam įgaliotiniui 
Ž. Boreliui už šią puikią idėją.

Trečia, SWIFT ir kitas sankcijas pritai-
kykime ir nusikaltėliui Lukašenkai bei jo 
bankams“.

Kalbos pabaigoje A. Kubilius sakė: 

„Nuolatinė taika Europos kontinente 
įmanoma tik įvykus Rusijos deputini-
zacijai. Padedant Ukrainos pergalėms 
mūšio lauke, mūsų sankcijoms ir eili-
nių Rusijos piliečių protestams gatvėse, 
ši deputinizacija nenumaldomai artėja. 
Pone Putinai, jūs pralaimėjote šį nusi-
kalstamą karą. Tarptautinis tribunolas 
Hagoje jau laukia jūsų. Kad įvykdytų 
teisingumą. Teisingumą pirmiausia 
ukrainiečiams“.
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Rusijai užpuolus Ukrainą, Europos Parlamentas (EP) reikalau-
ja Rusijai taikyti dar griežtesnes ES sankcijas bei siekti suteikti 
Ukrainai ES šalies kandidatės statusą.

Kovo 1 d. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas kuo griežčiausiai 
smerkia Rusijos invaziją į Ukrainą ir reikalauja nutraukti visus 
Ukrainoje vykdomus karinius veiksmus. EP taip pat smerkia 
Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos vaidmenį 
puolant Ukrainą.

EP nariai „kategoriškai atmeta Rusijos retoriką, kuria užsime-
nama apie galimą masinio naikinimo ginklų panaudojimą“, o 
Rusijai primena „jos tarptautinius įsipareigojimus ir perspėja 
dėl konflikto branduolinės eskalacijos pavojų“. Jie taip pat ra-
gina Europos Komisiją ir ES šalis „toliau teikti Ukrainai skubią 
humanitarinę pagalbą bendradarbiaujant su JT humanitarinė-
misagentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis par-
tnerėmis.“

Rezoliucijoje ES institucijos raginamos siekti suteikti Ukrainai 
ES šalies kandidatės statusą. Ši procedūra turėtų būti vykdoma 
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 49 straipsniu ir atsi-
žvelgiant į nuopelnus, o kol kas toliau siekiant jos integracijos į 
ES bendrąją rinką pagal asociacijos susitarimą.

Vasario 16 d. europarlamentarai pritarė siūlymui skirti skubią 1,2 milijardo 
eurų makrofinansinę paramą Ukrainai, siekdami sustiprinti šalies atsparumą 
didelės krizės atveju. 

Makrofinansinė parama užsie-
nio šalims yra išimtinė skubi 
ES priemonė, skirta spręsti di-

deliems mokėjimų balanso sunkumams. 
Nuo 2014 m. Ukrainai jau skirta 5 mlrd. 
eurų ES paramos, o tai yra šeštasis ES pa-
ramos paketas.

Ukrainos ekonomika kenčia nuo 
2020  m. prasidėjusio ekonomikos nuos-
mukio, kurį sukėlė COVID-19 pande-
mija ir užsitęsusios grėsmės saugumui 
prie šalies sienos su Rusija. Šia paskola 
siekiama užtikrinti skubią paramą di-
delės krizės atveju ir sustiprinti šalies 

atsparumą. Parama Ukrainai bus suteik-
ta dviem ilgalaikėmis paskolomis – 0,6 
mlrd. eurų skiriant nedelsiant, o likusią 
dalį – per artimiausius metus. Pasko-
las Ukraina turės grąžinti per 15 metų. 
Paramos išmokėjimas priklausys nuo 
veiksmingų demokratinių mechanizmų 
Ukrainoje bei patenkinamo Tarptautinio 
Valiutos Fondo programos įgyvendinimo. 
EP sprendimui pritarė 598 EP nariai, 55 
nepritarė, o 41 susilaikė. 

A. Kubilius ragina nustatyti specialią procedūrą 
Ukrainos greitam priėmimui į ES

EP sesijoje priimta rezoliucija  
dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą

Europos Parlamentas patvirtino 1,2 mlrd. eurų 
paramą Ukrainai

EP NAUJIENOS EP NAUJIENOS
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Europos Sąjunga vieninga dėl Rusijos agresijos  
prieš Ukrainą

ES toliau griežtina sankcijas Rusijos 
oro susisiekimui ir valstybinei žinias-
klaidai 

Briuselis, vasario 27 d. Europos Sąjunga 
vasario 28 d. paskelbė naujų plačių sankcijų 
Rusijai dėl pastarosios įsiveržimo į Ukrai-
ną, uždarydama savo oro erdvę Rusijos 
oro vežėjams ir uždrausdama valstybinės 
žiniasklaidos priemonių transliacijas Ben-
drijoje.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der 
Leyen (Urzula fon der Lajen) skelbdama 
šias priemones taip pat sakė, kad ES ima-
si beprecedenčio žingsnio finansuodama 
Ukrainos ginkluotės įsigijimus, ir toliau 
skelbia sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.

Šios priemonės papildo anksčiau sutartas 
sankcijas, susijusias su dalies Rusijos bankų 
atjungimu nuo atsiskaitymo sistmos 
SWIFT, transakcijų su Rusijos centriniu 
banku uždraudimu ir naujas ribojimais 
Rusijos oligarchams. ES taip pat įvedė 
sankcijas Rusijos prezidentui Vladimirui 
Putinui ir užsienio reikalų ministrui 
Sergejui Lavrovui asmeniškai.

Šitaip ES ėmėsi griežčiausių kada 
nors pasitelktų ribojimų prieš kokią 
nors valstybę, o tai atspindi bendrijos 
pasipiktinimą V. Putino pradėta invazija į 
Ukrainą.

„Toliau plieskiantis karui Ukrainoje, o 
ukrainiečiams drąsiai kaunantis už savo 
valstybę, Europos Sąjunga žengia dar vie-
ną žingsnį, remdama Ukrainą, ir įvesdama 
sankcijas agresoriui – Putino Rusijai“, – 
sakė Europos Komisijos pirmininkė.

Draudimas oro susisiekimui neleis į ES 
įskristi „bet kokiam Rusijos lėktuvui, įskai-
tant privačius oligarchų orlaivius“, pridūrė ji.

Daugelis ES šalių jau anksčiau uždraudė 
Rusijos vežėjams naudotis savo oro erdve.

Rusijos melų stabdymas

Tuo tarpu sankcijos Rusijos žiniasklaidai 
liečia „Russia Today“, „Sputnik“. ir jiems 
priklausančius padalinius.

U. von der Leyen sakė, kad jos „daugiau 
nebegalės skleisti savo melo, kad pateisin-
tų Putino karą ir sėti susiskaldymą mūsų 
sąjungoje“.

Europos Komisijos pirmininkės teigimu, 
sankcijos prieš Baltarusiją skelbiamos, nes 
ji yra „dar vienas agresorius šiame kare“.

„Smogsime (Aliaksandrui – BNS) Luka-
šenkai nauju sankcijų paketu“, – sakė U. 
von der Leyen.

„Įvesime apribojimų patiems svarbiausiems 
sektoriams – tai sustabdys jų prekių eks-
portą, pradedant iškastiniu kuru, baigiant 
tabaku, mediena, cementu, geležimi ir plie-
nu“, – pridūrė ji.

„Baltarusijai taip pat pritaikysime dvigubos 
paskirties prekių eksporto draudimą, tokį, 
kokį jau pritaikėme Rusijai“, – kalbėjo EK 
vadovė.

Pasak jos, sprendimas suteikti finansavimą 
Ukrainai ginkluotei įsigyti yra „lemiama 
akimirka mūsų sąjungai“.

ES užsienio reikalų ministrai taip pat for-
maliai sutarė uždrausti transakcijas su Rusi-
jos centriniu banku. Šis sprendimas turėtų 
įsigalioti sekmadienį.

Vis dėlto ministrai galutinai nesutarė dėl 
Rusijos atjungimo nuo SWIFT detalių. 

Derybos, kurie bankai turi būti atjungti 
nuo sistemos, tęsiasi.

ES perduos Ukrainai didelio kalibro ir 
prieštankinės ginkluotės

Briuselis, vasario 28 d. Europos Sąjungos 
užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis 
(Žozepas Borelis) pranešė, kad Bendrija per-
duos Ukrainai, kovojančiai su Rusijos pajė-
gų invazija, didelio kalibro ginkluotės, taip 
pat degalų karinei technikai ir lėktuvams.

ES šalys narės vasario 28 d. žengė beprece-
dentį žingsnį ir sutarė skirti 450 mln. eurų 
Ukrainai, už kuriuos šalis galės įsigyti gin-
kluotės. Ši priemonė yra dalis plataus ES 
šalių sutarto paramos Ukrainai ir sankcijų 
Rusijai paketo.

Jis pridūrė, kad Bendrija taip pat ketina 
tiekti Ukrainai ne vien ginkluotę, bet ir de-
galus tankams ir lėktuvams. Visos ginkluo-
tės perdavimo Ukrainai operacijos turi būti 
koordinuojamos tarp ES narių, sakė diplo-
matijos vadovas.

Šaltinis: „Interfax“-BNS.

Jau prieš porą savaičių, rašydamas apie tuo metu artėjantį Baltarusijos kons-
titucinį referendumą, neturėjau jokių abejonių, kad Rusijos siųsti kariai į Bal-
tarusiją jos tikrai nepaliks po vadinamųjų bendrų karinių „pratybų“. Šiandien, 
vykstant tikram karui, kuriame Baltarusija tapo lygiavertė kaltininkė kaip ir 
Rusija, suorganizuotas dirbtinis referendumas. Jis matomas ne tik kaip skir-
tas dar stipriau įsitvirtinti A. Lukašenkai, suteikiant sau papildomų garantijų, 
tačiau ir kaip konstitucinėmis pataisomis įtvirtinantis nestabilaus Minsko re-
žimo keliamas atomines grėsmes. 

Baltarusijos centrinė rinkimų ko-
misija informavo, kad savo balsą 
atidavė 78,63 proc. šalies piliečių. 

Taigi respublikinis referendumas pagal 

šiuos duomenis yra laikomas galiojančiu, 
o už konstitucinių pataisų priėmimą ta-
riamai pasisakė 65,16 proc. balsavusiųjų. 
Lukašenka, akivaizdu, dar kažkiek pa-

sikuklino, neskelbdamas kokių nors 90 
proc. ar didesnio piliečių aktyvumo. Kad 
referendumas įvyktų, jame savo balsą turi 
atiduoti daugiau kaip pusė visų rinkimų 
teisę turinčių piliečių. Žinoma, jokių 
abejonių kaip ir nebuvo, kad referendu-
mo rezultatai bus suklastoti. Referendu-
mas nelegalus visais požiūriais: opozicijos 
atstovai nepriimti į balsų skaičiavimo 
komisijas, faktiškai nebuvo tarptautinių 
stebėtojų, stovėjo svetima kariuomenė, 
pagaliau, vyko karas. Prieš patį referen-

Li
ud

as
 M

až
yl

is
, J

. P
et

ro
ni

o 
nu

ot
r. 

L. Mažylis. Baltarusija: netikras referendumas 
tikro karo fone
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dumą, bijodamas išgyventi tokį patį fias-
ko ir žmonių pasipriešinimą, kaip 2020 
metais per prezidento rinkimus, Luka-
šenka šį kartą iš anksto išsiuntė į gatves 
OMON pajėgas ir policininkus. O balta-
rusiai eilinį kartą parodė, kad nebijo re-
žimo: surengė protestus, smerkiančius re-
ferendumą ir karą prieš Ukrainą. Nebuvo 
išvengta masinių suėmimų ir galios struk-
tūrų provokacijų prieš taikius piliečius. 
Apie 300 protestuotojų buvo suimta, 
eilinį kartą parodant diktatorišką režimo 
prigimtį, net ir referendumų išvakarėse. „„ Kalbant apie naujas 

konstitucines reformas, 
tikėtina, kad jos leis 
A. Lukašenkai likti val-
džioje net iki 2035 metų.

Kalbant apie naujas konstitucines refor-
mas, tikėtina, kad jos leis A. Lukašenkai 
likti valdžioje net iki 2035 metų. Dik-
tatorius pasirūpino sau visą gyvenimą 
trunkantį imunitetą nuo baudžiamojo 
persekiojimo, jeigu jis sugalvotų „pailsė-
ti“ nuo savo pareigų. Kitas naujas fikty-
vus valdžios organas bus žinomas kaip 
Visos Baltarusijos liaudies susirinkimas 
arba asamblėja, kuriai be jokių abejonių 
vadovaus Lukašenka, o ją sudarys jo loja-

listai, pareigūnai ir kiti artimos aplinkos 
žmonės. Tačiau turbūt labiausiai nerami-
nantis pokytis šių dienų kontekste yra at-
ominio neutralumo oficialus pakeitimas 
Baltarusijos Konstitucijoje. Balsavimu 
pašalinus formuluotę dėl branduolinio 
neutralumo iš Konstitucijos 18 straips-
nio, teisiškai Baltarusija galės turėti at-
ominį ginklą – pirmą kartą nuo Sovietų 
Sąjungos laikų. O Putinas dabar pradėjo 
kalbėti apie branduolinių ginklų pa-
rengtį, matydamas, kad jo sukeltas karas 
Ukrainoje ilgai nepasiekė jokių strate-
ginių tikslų. Todėl, dėl dabartinės vyk-
domos Kremliaus agresijos, Lukašenka 
potencialiai gali tapti beprotiškų paliepi-
mų vykdytoju. Dabar jau matome, kaip 
iš Baltarusijos paleistos raketos pataikė 
į Žitomiro oro uostą Ukrainos šiaurė-
je. Lukašenka dar pats patvirtino, kad iš 
Baltarusijos buvo paleistas raketų smūgis 
prieš Ukrainą, taip pat Minskas nebenei-
gia ir Baltarusijos kariuomenės naudoji-
mo tęsiant invaziją Ukrainoje. Lunineco 
kariniame aerodrome yra dislokuoti nai-
kintuvai ir priešraketinės oro gynybos 
sistemos, o Rusijos kariniai daliniai Bal-
tarusijoje turi lauko stovyklas, nutolusias 
tik 30 km nuo Ukrainos sienos. Tačiau 
net ir suartėjus režimams, Lukašenka be 
jokių abejonių toliau praranda savo ša-
lies, o svarbiausia kariuomenės, kontrolę. 
Ji atitenka Rusijai.

Lukašenka bando atrodyti vis dar svarbus 
prieš tarptautinę bendruomenę, kviesda-
masis Ukrainą derybų į Minską. Tai neįvy-
ko. Lukašenkos svarbumas jau nuo 2020 
metų priklauso tik nuo Kremliaus šeimi-
ninko. Ką reiškia šitas referendumas Lu-
kašenkai? Naujas garantijas Baltarusijai? 
Vargu. Jis reiškia tolimesnę šalies politinę 
ir teritorinę aneksiją, ten paliekant apie 
30 tūkst. Rusijos karių. Dėl Rusijos karių 
priartėjimo prie Baltijos šalių keičiasi ir 
NATO karinė parengtis rytų flange. Ten-
ka ruoštis visiems galimiems scenarijams. 
Neramumai kyla ir dėl Suvalkų korido-
riaus, kuris 40 km skiria Lietuvą ir Lenkiją, 
tačiau gali būti panaudotas Kaliningrado 
ir Baltarusijos pajėgų, siekiant atskirti 
NATO nares karinės eskalacijos atveju. 

Lukašenkos tariamas grįžimas prie vals-
tybių lyderių stalo yra lydimas sankcijų. 
ES ir visas Vakarų pasaulis – solidarūs. ES 
priėmė sprendimą taikyti naujas sankcijas 
Baltarusijai, uždraudžiant naftos impor-
tą, dalijimąsi technologijomis. JAV skyrė 
papildomas sankcijas 24 Baltarusijos as-
menims ir subjektams dėl Baltarusijos pa-
ramos Rusijos invazijai. Tikėtina, kad ir 
prieiga prie SWIFT mokėjimo sistemos 
bus apribota pagrindiniams Baltarusijos 
bankams. Karų ir tariamų demokratinių 
referendumų akivaizdoje, ES ir Vakarai 
veikia išvien.

Rusijos karinės grėsmės akivaizdoje vasario 22–23 dienomis Vilniuje lankėsi 
Europos Parlamento Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vadovybės dele-
gacija, kuri susitiko su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte, Lietuvos užsienio 
reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu, Europos liaudies partijos šeimai 
priklausančių partijų lyderiais ir Lietuvos parlamentarais.

„Šiuo vizitu norime parodyti mūsų besą-
lyginę paramą ES ir NATO partneriams, 
ginantiems sąjungininkes ir europietišką 
gyvenimo būdą. Mūsų žinia  –  jūsų sie-
na yra mūsų bendra siena. Jūsų saugu-
mas yra mūsų bendras saugumas, todėl 
galite pasikliauti mūsų parama“, – sakė 
ELP frakcijos pirmininkas Manfredas 
Vėberis. 

Jo vadovaujama delegacija, kurią sudaro 
pavaduotojai bei Europos Parlamento 
nariai, antradienį lankėsi NATO prieša-
kinių pajėgų bataliono kovinėje grupė-
je (eFP) Rukloje. Čia iš pirmų lūpų bus 
supažindinta su saugumo situacija regio-
ne, kuriai grėsmę kelia agresyvūs Rusijos 
veiksmai bei Rusijos dislokuoti kariai 
Baltarusijoje.

„Svarbiausias šio vizito tikslas – solidaru-
mas su visu regionu ir su politinės šeimos 
kolegomis. Esame vieningi su Ukraina, su 
Baltarusijos opozicija“, – pažymėjo dele-
gacijos sudėtyje esanti ELP frakcijos vice-
pirmininkė Rasa Juknevičienė.

ELP frakcijos delegacija dalyvavo aukšto 
lygio saugumo konferencijoje Seime, ku-
rioje aptarė dabartinę saugumo situaciją 
ir kylančius iššūkius. 

Į renginį atvyko ir lenkų bei suomių par-
lamentarai.
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ELP frakcijos vadovybės delegacija Lietuvoje –
Rusijos grėsmės akivaizdoje
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Vasario 16-ąją į 2022-ųjų Europos kultūros sostinę Kauną atkeliavo ilgai lauk-
tas svečias – Lietuvos Tarybos nutarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo, pasirašytas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje. Dokumentas eksponuoja-
mas istoriniuose Prezidento rūmuose Kaune, kuriuose šiandien veikia Istorinė 
Lietuvos Respublikos Prezidentūra. 

2017 m. kovo 29 d., beveik prieš penkis 
metus, Vokietijos užsienio reikalų minis-
terijos politiniame archyve Berlyne pro-

fesoriaus Liudo Mažylio aptiktas Vasario 
16-osios Nutarimo originalas lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, su originaliais 20-ies 

signatarų parašais yra pats autentiškiau-
sias Lietuvos valstybės gimimo liudijimo 
egzempliorius.

„Džiaugiuosi, jog Vokietijoje surastas do-
kumentas pradedamas eksponuoti mano 
gimtajame Kaune. Kaunas du dešimtme-
čius buvo Laikinoji sostinė, ir tie metai 
buvo nelengvi bei labai svarbūs įtvirti-
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Vasario 16-osios Aktas Kaune!
nant Lietuvos valstybingumą, kuriant 
valstybės pamatus, – sakė Vasario 16-os-
ios Akto originalą atradęs prof. Liudas 
Mažylis. 

Dokumentas nuo 2018 metų buvo eks-
ponuojamas jo pasirašymo vietoje, Signa-

tarų namuose Vilniuje. Tarpininkaujant 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, 
Vokietijos Federacinės Respublikos užsie-
nio reikalų ministerijos Politinis archyvas 
sutiko dokumentą leisti eksponuoti 2022 
metais Kaune, miestui tapus Europos 
kultūros sostine.

Lietuvoje tai bus paskutinieji šio ypatin-
go dokumento metai, kurių pabaigoje 
grįš pas saugotoją ir savininką – Vokieti-
jos Federacinės Respublikos užsienio rei-
kalų ministerijos Politinį archyvą. 

SUKAKTIS SUKAKTIS
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Nuo vasario 16 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune, tuo 
pačiu metu kaip ir Vasario 16-osios Nutarimo originalas, eksponuojama par-
oda „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio 
kolekcijoje“. Joje pristatomi septyniolikos Signatarų autentiški autografai ant 
įvairių laikotarpių dokumentų. 

„Didelė garbė ir įsipareigojimas reng-
ti parodą vietoje, kurioje tuo pat metu 
eksponuojamas ir Vasario 16-osios Akto 
originalas. Tikiu, kad tai praturtins mūsų 
žinias apie iškiliąsias mūsų tautos asme-
nybes – Signatarus“, – teigia europarla-
mentaras prof. L. Mažylis. 

„Ši mano sukaupta kolekcija atspindi 
įvairialypes Signatarų asmenybes, vi-
sai nežinomas ar mažiau pažįstamas jų 
biografijos detales, – parengtą parodą 
pristato Europos Parlamento (EP) na-
rys prof. L. Mažylis. – Tai tikrai unikali 
proga geriau pažinti tuos, kurių ryžto ir 

diplomatinio išmanumo dėka 1918 m. 
buvo atkurta Lietuvos valstybė.“ 

Prof. L. Mažylis dirbdamas EP taip pat 
neapleidžia ir istorinės atminties temų. 
Vasario 16-oji tarp jų užima reikšmingą 
vietą. „Kovo pabaigoje aš ir visa Lietuva 
minėsime pirmąjį – penkmečio – jubi-
liejų, kai 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos 
diplomatiniame archyve radau 1918 m. 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklau-
somybės Nutarimo originalą lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Nuo to laiko tapau 
savotišku Vasario 16-osios ir Lietuvos Ta-
rybos veiklos ambasadoriumi“, – pastebi 
politikas. Nutarimo atsiradimas Berly-
ne paskatino toliau gilintis į Signatarų 
asmenybes, veiklą įvairiais jų gyvenimo 
laikotarpiais. O pirmieji autografai asme-
ninėje prof. L. Mažylio kolekcijoje atsi-
rado kur kas anksčiau, dar 2015 m. juos 
aptikus šeimos archyve. 

„Manau, ši paroda prisidės prie istorinės 
atminties išsaugojimo. Tai ypač svarbu 
šiandieninių geopolitinių iššūkių konteks-
te, kai į kitų valstybių teritorijas, laisvę ar 
suverenitetą vėl kėsinamasi. Turime ver-
tinti laisvę, kurią išsikovojome, ir išsaugoti 
vertybes, kuriomis vadovavosi Akto Signa-
tarai“, – akcentuoja prof. L. Mažylis. 

Maloniai kviečiame aplankyti parodą. 
Paroda atvira visiems.Is
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Istorinėje Prezidentūroje Kaune – paroda „Vasario 16-osios Akto 
Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“
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Sveikiname nuotraukų konkurso „Mano Lietuva 2050” nugalėtojus, kurie ap-

dovanojami kelione į Europos Parlamentą, taip pat dėkojame kitiems konkurso 

dalyviams, kurie bus apdovanoti specialiais prizais!

Konkurso dalyvių nuotraukas vertinusi komisija nusprendė apdovanoti  
po dvi pirmąsias, dvi antrąsias vietas ir dvi trečiąsias vietas.

I vieta:  Oskaras Armonas – „Dainų šventė“
 Sonata Starkutienė – „Gulbė“

II vieta: Artūras Armonas – „Streikas prieš globalų apšilimą“
 Zita Kaminskienė – „Patriotiškumo, jaunimo ir Baltijos kelio sąvokos“

III vieta: Laima Petrauskienė – „Išsaugotas kraštovaizdis“
 Laima Petrauskienė – „Džiaugiamės Baltijos jūra“

Šį konkursą organizavo Europos Parlamento narys Andrius Kubilius,  
Europos Parlamento narė, Nepriklausomybės Akto signatarė Rasa Juknevičienė  
ir Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis.

Konkurso dalyviai turėjo pateikti nuotrauką (-as), kuriose turėjo atsispindėti,  
kaip jų autoriai įsivaizduoja Europą po beveik trijų dešimtmečių – 2050-aisiais.

Kviečiame pasigrožėti dalyvių pateiktomis fotografijomis!

Skelbiami nuotraukų konkurso  
„MANO LIETUVA 2050“  
pirmųjų trijų vietų nugalėtojai

Europos Parlamento 

kontaktai: Gedimino pr. 56-20, Vilnius.
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