2021-IEJI: LŪKESČIAI IR TIKROVĖ

Žengiant į 2021-uosius, daugelio mūsų lūkestis buvo vienas: kad
prasidėjęs visuotinis skiepijimasis numalšins koronaviruso
pandemiją, leis atsikvėpti ir pagaliau pradėti naują etapą.
Deja, ne visas pasaulis turėjo galimybių ar pasiskiepijo taip gausiai,
kaip europiečiai, todėl metų pabaigą palydėjome didžiosioms
Europos valstybėms vėl užsidarant arba atnaujinant apribojimus dėl
COVID-19 omikron atmainos. Pandemija neįveikta, nors 2022-ieji
teikia naują ir, tikiuosi, pagrįstą viltį.
Ypač sutelkti viso demokratinio pasaulio veiksmai bus reikalingi ne
vien pandemijos valdymo fronte. Rusijos ir Baltarusijos režimams
atvirai terorizuojant Europą ir nukreipus į ją visus įmanomus
hibridinio karo ginklus, stiprus ir vieningas Vakarų atsakas tiesiog
būtinas.
Prieš pasitraukdama iš posto, 16 metų dirbusi Vokietijos kanclerė A.
Merkel, mano įsitikinimu, padarė klaidą, mėgindama spręsti reikalus
su diktatoriais ir teroristais telefonų skambučiais. Galbūt tai suteikė
kai kam daugiau pasitikėjimo ar azarto.
Metų pabaigoje stebėjome žinias apie JAV prezidento J. Bideno ir V.
Putino pokalbius telefonu. Viso pokalbių turinio nežinome, bet
priežastys aiškios – tas pats teroras, kurį matėme Lietuvos ir Lenkijos
pasienyje su Baltarusija, kai režimas pasitelkė migrantus iš Irako, tik
kur kas didesniu mastu. Įtempta padėtis Rytų Ukrainoje, kur sutelkta
šimtatūkstantinė armija.

Kremliaus paskelbta virtinė reikalavimų Vakarų
šalims, įskaitant reikalavimą neleisti Ukrainai tapti
NATO nare, yra tikroji režimo desperacija ir įrodymas,
kad tolesnis ES ir Vakarų darbas ES Rytų partnerystės
šalyse yra gyvybiškai svarbus. Augant politinių
kalinių gretoms, gausėjant represijoms prieš laisvės
siekiančius žmones Minske ir Maskvoje, Vakarai savo
atsakui dar turi daug neišnaudoto potencialo. Tai –
rimtesnės apimties sankcijų paketai, importo iš
režimui priklausančių valstybės įmonių draudimas,
atjungimas nuo tarptautinės bankinių pavedimų
sistemos. Ir tai tik kelios priemonės. Bet
esmingiausia ir efektyviausia priemonė – vieningas
ES, JAV ir viso demokratinio pasaulio veikimas,
nepametant galvos ir neišjudinant bendro gynybinio
bei vertybinio pamato.
Taivano klausimu, koordinuojant atsaką prieš Kinijos
valstybinį šantažą, tas taip pat tinka. Lietuvai šiame
kontekste be galo svarbi tiek visos ES, tiek JAV
parama. Lapkritį vykęs pirmasis Europos Parlamento
delegacijos, kurios narys buvau, vizitas Taivane buvo
istorinis. ES parama demokratiniam Taivanui būtina,
ir, tikiu, kad didžiosios ES šalys, ne vien Lietuva, ras
būdų atsilaikyti prieš agresyvią Kinijos politiką.

Mano 2021-ųjų veiklos ataskaitoje rasite visą galybę
darbų ir iniciatyvų, kurių pavyko imtis pačiam ar
drauge su savo bendraminčiais Europos Parlamente.
Ne mažiau svarbus darbas ir Lietuvoje. Rugsėjį
startavo mūsų su partneriais Joniškio rajono
savivaldybėje inicijuotas projektas „Kuriame Lietuvą
2021!“ – moksleiviai rinko panaudotą aliejų, kuris bus
skirtas biokuro gamybai. Prie šio projekto prisidėjo
daugiau kaip 2 000 moksleivių.
Gruodį kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga Vilniuje
surengėme meno darbų aukcioną „Už jūsų ir mūsų
laisvę!“, kurio metu buvo įsigyta net 40 kūrinių, o
didžioji dalis surinktų lėšų (daugiau kaip 8 tūkst.
eurų) perduota Baltarusijos politiniams kaliniams ir
kalinėms bei jų šeimoms.
Kaip visuomet – laukiu kiekvieno iš Jūsų pasiūlymų ir
idėjų, esu pasiruošęs pokalbiams ir diskusijoms,
kurių tikrai reikia norint aptarti svarbiausias
pastarųjų metų bei ateities dilemas. Ramesnių,
sėkmingų visiems 2022-ųjų!

PAGRINDINIAI
FAKTAI TRUMPAI
Europos Parlamento nariai yra susiskirstę į frakcijas
pagal politines pažiūras. Aš priklausau Europos liberalų
ir demokratų frakcijai „Renew Europe“ (liet.
„Atnaujinkime Europą“).
„Renew Europe“ – trečia pagal dydį frakcija Europos
Parlamente, vienijanti 100 narių iš 22 ES valstybių. Mūsų
politinės grupės prioritetai – demokratija, tvarumas ir
klestėjimas.

Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį vystant ir
palaikant glaudžius santykius su trečiosiomis šalimis ir
tarptautinėmis organizacijomis.
Esu Europos Parlamento delegacijos ryšiams su
Afganistanu vadovas. Taip pat esu šių delegacijų narys:
🔹 delegacijos ryšiams su Baltarusija;

„Renew Europe“ – parlamento Centro frakcija, tvirtai
orientuota į piliečius, jos pamatinės vertybės – laisvė ir
žmogaus teisės. Mūsų grupės politinėje darbotvarkėje –
įsipareigojimas kurti klestinčią ir darnią Europą, rasti
balansą tarp ekonominio ir socialinio vystymosi.
Kaip ir Lietuvos Seime, Europos Parlamente didelė dalis
darbo vyksta komitetuose. Pagrindinis komitetas,
kuriame dirbu, yra Užsienio reikalų komitetas ir jo
Saugumo ir gynybos pakomitetis. Taip pat esu
pavaduojantysis narys Transporto ir turizmo komitete,
Žmogaus teisių pakomitetyje ir šią kadenciją –
Specialiajame komitete užsienio šalių kišimosi į visus
demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
dezinformaciją, klausimais. Taip pat esu Gyvūnų gerovės
intergrupės Europos Parlamente vicepirmininkas ir jos
Naminių gyvūnų darbo grupės pirmininkas.

🔹 delegacijos ES ir Ukrainos parlamentiniame
asociacijos komitete;
🔹 delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje;
🔹 delegacijos ryšiams su NATO parlamentine
asamblėja.
Šią kadenciją esu ir Europos Parlamento pranešėjas
Rytų partnerystės šalims ir Baltarusijai. Tad ataskaitoje
pastebėsite, kiek daug dėmesio toms šalims skyriau dėl
ten vykstančių įvairių politinių procesų.

PAGRINDINIAI DARBAI IR
PASIEKIMAI 2021-AIS METAIS
ES užsienio politika
Sausio 20 d.
Europos Parlamento plenarinės sesijos diskusijoje, apžvelgiančioje ES
užsienio, saugumo ir gynybos politiką, pabrėžiau, kad Europos Sąjunga yra tiek
stipri, kiek stiprios yra jos institucijos ir žmonių pasitikėjimas jomis.
Todėl turime užtikrinti sklandžią vakcinaciją nuo COVID-19 ne tik Europos, bet
ir viso pasaulio mastu.

Sausio 21 d.
Praėjusias metais įsigaliojo ES ir Vietnamo laisvosios prekybos ir investicijų
apsaugos susitarimas. Europos Parlamente turėjome daug abejonių dėl jo
patvirtinimo, nes vienvaldė Vietnamo komunistų partija draudžia bet kokią kritiką
partijos ir vyriausybės atžvilgiu. Plenarinės diskusijos metu kartu su kolegomis
raginau vartoti Vietnamo režimui suprantamą kalbą ir atnaujinti tarifus Vietnamo
produkcijai.

ES užsienio politika
Sausio 29 d.
Reaguodama į COVID-19 protrūkį, Europos Sąjunga skyrė didelę paramą Rytų
partnerystės šalims. Kaip ši parama buvo panaudota ir ar ji atitinka Rytų
partnerių lūkesčius? Ką ES gali padaryti, kad paspartintų vakcinaciją, ir kokie kiti
Rytų partnerių poreikiai, norint įgyti gyventojų imunitetą ir laimėti kovą su
COVID-19? Šie ir kiti klausimai buvo aptarti su atsakingais ES pareigūnais ir
Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos sveikatos apsaugos sistemų
vadovais mano surengtoje nuotolinėje diskusijoje.

Balandžio 21 d.
Kreipėmės į Belgijos vyriausybę, ragindami apsaugoti asmenis, kuriems gresia
ekstradicija į Kiniją dėl Kinijos teisinių apibrėžimų, pažeidžiančių mūsų supratimą
apie teisinę valstybę ir žmogaus teises, ir kuriems gresia kankinimai atvykus į
Kiniją. Paskatinome Belgijos vyriausybę panaikinti pavojingą ekstradicijos sutartį
su Kinija. Laišką galima rasti internete adresu https://bit.ly/36e5xeX.

Spalio 19 d.
Europos Parlamento diskusijoje, skirtoje aptarti ES ir Taivano politinius santykius ir
bendradarbiavimo sritis, pabrėžiau Taivano, kuris tikrąja žodžio prasme yra demokratijos
sala Rytų Azijos regione, išskirtinumą bei būtinybę Europos Sąjungai kartu su kitomis
pasaulio demokratijomis padėti Taivanui atsilaikyti prieš komunistinės Kinijos
provokacijas ir grėsmes.

ES užsienio politika
Lapkričio pradžioje su oficialiu Europos Parlamento vizitu
lankiausi Taivane. Šis pirmasis EP delegacijos vizitas yra ne tik
istorinis, bet ir vyko svarbiu Taivanui laiku, jam susiduriant su
didžiulėmis dezinformacijos ir kibernetinėmis atakomis.
Esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungos parama demokratiškam
Taivanui yra būtina ir labai tikiuosi, jog pasitaikantis
pragmatizmas Europos Sąjungos nesustabdys.
Nuotraukos iš susitikimų su Taivano prezidente
Tsai Ing-wen ir premjeru Su Tseng-changu.

Lapkričio 8 d.
Po vizito Taivane parengiau straipsnį su siūlymais dėl
glaudesnių ES ir Taivano santykių, kurį išspausdino
EUobserver, vienas pagrindinių politikos naujienų portalų
Briuselyje. Straipsnį galima rasti internete adresu
https://bit.ly/3I0RKKh.

Gruodžio 8 d.
Organizavau nuotolinę diskusiją „2021 m. ES Rytų
Partnerystės Viršūnių susitikimas: partnerystės prioritetai
ir būdai jiems pasiekti“. Diskusija buvo tikslingai surengta
prieš ES Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą
gruodžio 15 d., siekiant suburti Rytų partnerių ir ES
atstovus ir aptarti pagrindinius bendradarbiavimo
prioritetus bei partnerių lūkesčius dėl artėjančio
susitikimo.

BALTARUSIJA
Sausio 14 d.
Kartu su Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija vadovu Robertu
Biedronu parengėme viešą kreipimąsi, kuriuo paraginome Tarptautinę ledo ritulio
federacij ir jos nares laikytis savo pači deklaruojam ideal ir atšaukti čempionato
organizavimą Baltarusijoje. Džiaugiuosi, kad į mūsų kreipimąsi buvo atsižvelgta ir
teisė Baltarusijai rengti pasaulio ledo ritulio čempionatą 2021 m. buvo atimta.
Vasario 9 d.
Kartu su LR Seimo nare Dalia Asanavičiūte bendru pareiškimu paraginome
Baltarusiją tuojau pat nutraukti žurnalistų politinį persekiojimą ir nedelsiant
paleisti suimtas „Belsat TV“ kanalo žurnalistes Jekateriną Andrejevą ir Dariją
Tšultsovą. Daugiau informacijos internete adresu https://bit.ly/3vgC9yM.

Vasario 17 d.
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Baltarusijos saugumo tarnybų veiksmai, kai buvo suimami Baltarusijos žurnalistai ir
žmogaus teisių gynėjai, vykdomos kratos jų namuose ir biuruose, yra nusikalstamas
A. Lukašenkos režimo susidorojimas ir jis nedelsiant turi baigtis. Šią žinią kartu su
kolegomis europarlamentarais išsakėme viešame pareiškime. Paraginome ES ir
šalis nares toliau teikti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei Baltarusijoje ir
išeivijoje.

BALTARUSIJA
Vasario 18 d.
Dvi Baltarusijos „Belsat TV“ žurnalistės, Darija Chultsova ir Katerina
Andrejeva, buvo nuteistos 2 metų įkalinimo bausme už tai, kad vykdė savo
pareigas – rengė tiesioginius reportažus apie šalyje vykstančius protestus.
Kartu su kolegomis Europos Parlamente ir Seime pasmerkėme Lukašenkos
režimo represijas prieš spaudos laisvę, žiniasklaidos atstovus ir pilietinę
visuomenę Baltarusijoje. Visą pranešimą, parengtą kartu su LR Seimo nare D.
Asanavičiūte, galima rasti internete adresu https://bit.ly/3ua4mYK.
Pranešimą, parengtą kartu su Europos Parlamento Delegacijos santykiams su
Baltarusijos vadovu R. Biedrońu, galima rasti internete
adresu https://bit.ly/2M0n4ka.

Vasario 19 d.
Kaip žinia, dalyvius į Eurovizijos konkursą nominuoja dalyvaujančių šalių
nacionaliniai transliuotojai. Tačiau ką daryti, jei Baltarusijos nacionalinis
transliuotojas tiesiogiai pavaldus A. Lukašenkai ir yra išnaudojamas
propagandos sklaidai? Mano pozicija paprasta ir aiški – Baltarusijos
televizijos ir radijo kompanijai turėtų būti atimta teisė nominuoti
Baltarusijos atstovą į 2021 m. „Eurovizijos“ konkursą ir neleista transliuoti
paties konkurso. Šią poziciją kartu su kolegomis europarlamentarais
perdavėme Europos transliuotojų sąjungai, atsakingai už „Eurovizijos“
konkursą. Laiško tekstą galima rasti internete adresu
https://bit.ly/3bjCXuS.

BALTARUSIJA
Kovo 8 d.
Minėdami Tarptautinę moterų solidarumo dieną, kartu su kolegomis
išreiškėme savo solidarumą su Baltarusijos ir Lenkijos moterimis. Baltarusės
moterys yra taikaus Baltarusijos žmonių protesto už demokratiją simbolis.
Lenkijos moterys ryžtingai kovoja prieš įstatymą dėl abortų uždraudimo.
Turime toliau kurti brandžią visuomenę, kurioje visi jaustųsi išgirsti, turėtų
lygias galimybes ir būtų apsaugoti nuo diskriminacijos.

Kovo 13 d.
Su kolegomis europarlamentarais kreipėmės į Europos Parlamento pirmininką
Davidą Sassolį, ragindami apriboti Baltarusijos ambasados Belgijoje atstovų
patekimą į Europos Parlamentą.

BALTARUSIJA

Kovo 25 d.
Minėdami Baltarusijos Laisvės dieną, kurią ilgus metus šventė tik Baltarusijos
demokratinė opozicija, Europos Parlamente iškėlėme įspūdingo dydžio
(9 x 4 m) Baltarusijos vėliavą. Tokiu būdu dar kartą išreiškėme savo
solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, taikiai reikalaujančiais naujų ir skaidrių
rinkimų, represijų pabaigos ir visų neteisėtai įkalintų išteisinimo ir paleidimo.
Taip pat su kolega R. Biedrońu išplatinome pranešimą, pažymintį šios dienos
svarbą ir baltarusių herojiškumą. Pranešime akcentavome A. Lukašenkos
bandymus perrašyti Baltarusijos istoriją. Visą pranešimo tekstą galima rasti
internete adresu https://bit.ly/3rgJZX6.

Balandžio 1 d.
Atsižvelgdami į situaciją Baltarusijoje, tiek tebesitęsiančias represijas, tiek
blogėjančius gyvenimo standartus, kartu su kolegomis kreipėmės į eurokomisarą
kaimynystės ir plėtros reikalams Oliverį Várhely’į, ragindami iki simbolinio įkainio
sumažinti Šengeno vizos išdavimo kainą Baltarusijos piliečiams. Baltarusijos
piliečiams ES Šengeno viza kainuoja standartinį 35 eurų mokestį, tuo tarpu
minimali alga šalyje nesiekia 200 eurų. Laiško tekstą galima rasti internete adresu
https://bit.ly/3sHJB5A.

BALTARUSIJA
Gegužės 7 d.
Tarptautinė konferencija „Autoritarizmo grėsmė žodžio ir saviraiškos
laisvei: Baltarusijos atvejis“. Minint gegužės mėnesį švenčiamą pasaulinę
spaudos laisvės dieną, kartu su Seimo nare Dalia Asanavičiūte inicijavome
renginį, kuriuo buvo siekiama pristatyti ir aptarti saviraiškos laisvės
pažeidimus Baltarusijoje, taip pat kuo Lietuva ir visa Europa gali prisidėti
prie pagalbos Baltarusijos režimo įkalintiems žurnalistams ir pilietinei
visuomenei.
Diskusijos įrašą galima rasti internete adresu
https://www.youtube.com/watch?v=_4q4c1BFMTc.

Gegužės 24 d.
Žinios apie terorizmui prilygintinomis priemonėmis A. Lukašenkos režimo nukreiptą „Ryanair“
lėktuvą į Minską šokiravo ne tik mane, bet ir kolegas Europos Parlamente. Daugiau apie tai
galima sužinoti Europos Parlamento išplatintame mano ir kolegų pranešime (https://bit.ly/
2RH1RP1). Jame paraginome vykstančio ES Vadovų Tarybos susitikimo metu imtis griežtų
atsakomųjų priemonių, tarp kurių ir ketvirtojo ES sankcijų paketo A. Lukašenkos režimui,
atsakingiems asmenims bei Lukašenką palaikančioms įmonėms, paskelbimas, ir užtikrinti, kad
tokie incidentai, kai vidinis ES skrydis su ES piliečiais neteisėtai užgrobiamas, nepasikartotų.

BALTARUSIJA
Birželio 1 d.
Baltarusijoje vis labiau įsibėgėja politinių kalinių, neteisingai suimtų opozicijos narių ir
demokratinių protestų dalyvių teismų procesas. Tad kartu su kolegomis
europarlamentarais kreipėmės į ES valstybių narių užsienio reikalų ministrus ir ES
vyriausiąjį įgaliotinį Josepą Borrellį, ragindami užtikrinti aktyvų ES ir valstybių narių
dalyvavimą, stebint teismų procesus. Mūsų įsitraukimas ir dalyvavimas – tai paramos
Baltarusijos žmonėms išraiška, palaikymas ir moralinė parama ne tik suimtiesiems, bet
ir jų šeimoms, kuri itin reikalinga.
Visą laišką galima rasti internete adresu https://t1p.de/u1i9.

Birželio 8 d.
Diskusijos apie Baltarusiją metu pastebėjau, kad pastarųjų mėnesių įvykiai liudija A.
Lukašenkos perėjimą iš autoritaro į diktatorių. Baltarusijos piliečiai, jau dešimt
mėnesių susiduriantys su žiauriomis represijomis, tapo įkaitais savo pačių šalyje.
Pasisakau už ketvirtą dar stipresnių ES sankcijų A. Lukašenkos režimui paketą ir
neatidėliotiną aukšto lygmens konferencijos, skirtos aptarti konkrečius tarptautinės
bendruomenės veiksmus, siekiant užtikrinti demokratinę Baltarusijos ateitį, poreikį.

BALTARUSIJA
Birželio 25 d.
Kartu su kolega Robertu Biedrońu kreipėmės į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
(EBRD) pirmininkę Odilę Renaud-Basso, ragindami sustabdyti EBRD investicijas į
Baltarusiją. Mūsų laiškas yra reakcija į interviu, kuriame pirmininkė O. Renaud-Basso
neatmetė galimybės, kad EBRD tęs investicijas į privataus sektoriaus projektus
Baltarusijoje. Pabrėžėme, kad A. Lukašenkos režimo represijos nukreiptos ne tik prieš
Baltarusijos žmones, bet ir prieš jų verslus. Jų laisvės kasdien vis labiau varžomos ir būtų
naivu tikėtis, kad A. Lukašenkos režimas neišnaudos EBRD skiriamų lėšų tolesnėms
represijoms.

Rugpjūčio 5 d.
Kartu su kolega Robertu Biedrońu parengėme pranešimą dėl baltarusių aktyvisto Vitalijaus
Šyšovo įtartinos mirties Kijeve. Mirusysis vadovavo organizacijai „Baltarusių namai
Ukrainoje“, teikiančiai pagalbą nuo A. Lukšenkos režimo nukentėjusiems ir iš Baltarusijos
pasitraukusiems asmenims. Pranešimą anglų kalba galima rasti internete
adresu https://bit.ly/3lsqvzy.

Rugsėjo 8 d.
A. Lukašenkos režimas tęsia absurdiškus, už uždarų durų vykstančius teismus. Europos
Parlamento Sacharovo premijos už minties laisvę laureatė Marya Kalensikava, kuri
pasipriešino režimui ir demonstratyviai suplėšė savo pasą, kai buvo bandoma ją išstumti iš
šalies atvežus į pasienio su Ukraina ruožą, buvo nuteista 11 metų kalėti. Jos bendražygis
Maksimas Znakas gavo 10 metų kalėjimo bausmę.
Kartu su EP viceprezidente, atsakinga už Sacharovo premiją, Heidi Hautala, Žmogaus teisių
pakomitečio pirmininke Maria Arena ir Delegacijos ryšiams su Baltarusija vadovu Robertu
Biedrońu pasmerkėme tokį „teismo“ sprendimą.
Pranešimą galima rasti internete adresu https://bit.ly/3DWNgm1.

BALTARUSIJA

Spalio 7 d.
Europos Parlamentas absoliučia balsų dauguma priėmė rezoliuciją „Padėtis
Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo“. Kaip
EP pranešėjas Baltarusijai vadovavau šios rezoliucijos rengimui.
Rezoliucijos tekstą lietuvių kalba galima rasti internete adresu https://bit.ly/3t3x4wf.

Spalio 15 d.
Išsiunčiau ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepui
Borrelliui laišką, kuriame akcentavau spalio pradžioje Europos Parlamento priimtos
rezoliucijos dėl situacijos Baltarusijoje rekomendacijas.
Su laiško tekstu galima susipažinti internete adresu https://bit.ly/3mYEpbE.

BALTARUSIJA
Spalio 21 d.
Savo kalboje dėl priverstinio apgręžimo prie ES išorės sienų, pasmerkiau
A. Lukašenkos režimo nusikalstamus veiksmus išnaudojant migrantus, nes tai,
mano manymu, prilygsta XXI amžiaus vergovei. Lietuva, suprasdama ir
paisydama tarptautinių įsipareigojimų, stengiasi atremti hibridinę ataką ir
saugoti savo suverenią teritoriją.
Toliau dirbsiu siekdamas, kad A. Lukašenka ir jo režimas atsakytų už savo
nusikaltimus.

Lapkričio 10 d.
Europos Parlamentas skubos tvarka į Plenarinės sesijos darbotvarkę įtraukė
diskusiją dėl humanitarinės krizės paaštrėjimo prie ES ir Baltarusijos sienos, ypač
Lenkijoje, kurioje dalyvavo ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo
politikai Josepas Borrellis. Savo kalboje paraginau, šalia griežtų sankcijų, atjungti A.
Lukašenkos režimą nuo „Swi t“ bankinių pavedimų sistemos.

Lapkričio 23 d. ir gruodžio 15 d.

f

A. Lukašenkos režimo sukeltai migracijos krizei ir nusikaltimams prieš
žmoniją išliekant Europos Parlamento plenarinių sesijų darbotvarkėje,
diskusijų metu atkreipiau dėmesį, kad A. Lukašenka šią krizę naudoja
siekdamas paveikti ES vidaus ir užsienio politiką. Negalime jam šito leisti,
turime išlaikyti ES šalių narių vienybę ir solidarumą su režimo aukomis.
Rengiant ES atsaką dėl migrantų instrumentalizavimo, reikia pasitelkti
teisines priemones, ypač raginau taikyti sankcijas pagal ES Magnitskio aktą.

ASTRAVO AE
Vasario 10 d.
Europos Parlamentui rengiantis pirmą kartą plenarinės sesijos metu svarstyti Astravo AE klausimą, rūpinausi
tinkamu kolegų europarlamentarų informavimu. Kartu su Sąjūdžio prieš Astravo AE nariais ir energetikos
ekspertais parengėme išsamią publikaciją apie Astravo AE anglų kalba. Šią publikaciją prieš EP debatus įteikiau
EP Peticijų komiteto pirmininkei Dolors Montserrat, akcentuodamas peticijos prieš Astravo AE, pasirašytos
daugiau nei 12 000 Lietuvos ir kitų šalių piliečių, svarbą. Su leidiniu susipažinti galima internete adresu https://
bit.ly/3psvTll.

Vasario 11 d.
Astravo AE klausimas buvo aptariamas aukščiausiu lygiu Europos Parlamente, dalyvaujant už energetiką
atsakingai eurokomisarei Kadri Simson. Europarlamentarai vieningai sutarė, kad Astravo AE negali būti
eksploatuojama neįgyvendinus visų branduolinio saugumo standartų.

Balandžio 26 d.
Minint 35-ąsias Černobylio katastrofos metines, kartu su kolege Viola von Cramon iš Vokietijos surengėme nuotolinę
diskusiją, kurioje pagerbėme nelaimės aukas ir didvyrius, prisidėjusius prie katastrofos padarinių valdymo.
Išklausėme jų liudijimus, taip pat mokslininkų ir gydytojų tyrimų rezultatus apie Černobylio tragedijos pasekmes
žmonėms ir aplinkai. Vieningai sutarėme, kad šios tragedijos pasekmės tebėra jaučiamos šiandien, o branduolinė
sauga išlieka opi problema Europai, todėl itin svarbu užkirsti kelią tragedijai Baltarusijos AE Astrave.

ASTRAVO AE

Gegužės 27 d.
Kartu su daugiau nei 30 europarlamentarų iš įvairių šalių ir politinių partijų kreipėmės į koncerno „Siemens AG“
vadovą Rolandą Buschą, ragindami nutraukti gamybinių pajėgumų tiekimą Baltarusijai. Plačiau pasiskaityti
galima internete adresu https://bit.ly/3yKowuL ir https://bit.ly/3vpN2Py.

Birželio 9 d.
Europos Parlamentas savo balsavimu pritarė Globalios Europos fondo steigimui. Tai reiškia, kad įvairūs ES užsienio
politikos finansavimo instrumentai bus sujungti į vieną Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo
priemonę „Globali Europa“, kuriai vien 2021–2027 m. laikotarpiu bus skirta 79,5 mlrd. eurų. Pagrindinis šios
priemonės tikslas yra palaikyti ir skatinti Europos Sąjungos vertybes ir principus visame pasaulyje, prisidedant
prie skurdo mažinimo ir ilgainiui – ir jo panaikinimo, taip pat įtvirtinant, palaikant ir skatinant demokratiją, teisinę
valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, tvarų vystymąsi. Džiaugiuosi, kad kaip šešėliniam šio dokumento pranešėjui
pavyko įtvirtinti tai, jog visa gaunama trečiosios šalies parama ar kiti susitarimai bus priklausomi nuo tos šalies
bendradarbiavimo su ES dėl branduolinės saugos – tokiu pačiu lygmeniu, kaip ir dėl žmogaus teisių. Lietuvai šis
sprendimas svarbus dėl naujų svertų, padedančių užtikrinti branduolinę saugą ES kaimynystėje, taip pat ir
Baltarusijos Astravo AE.

RUSIJA
Sausio 19 d.
Europos Parlamento plenarinėje diskusijoje apie Aleksejaus Navalno areštą skambėjo raginimai įvesti naujas,
griežtesnes ES sankcijas, nukreiptas prieš V. Putino režimą. Aš savo kalboje dar kartą paraginau sustabdyti „Nord
Stream 2“ projektą, nes sustabdę „Gazpromo“ dujas, sustabdysime ir Kremlių.

Sausio 23 d.
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Kartu su pagrindini politini grupių atstovais Europos Parlamente laiške Europos Komisijos
Pirmininkei Ursulai von der Leyen ir ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio politikos klausimais
Josepui Borrelliui sakėme, kad laikas naudoti 2020 m. gruod patvirtint ES Magnitskio akt , pagal
kur ES gali taikyti sankcijas individams ir įmonėms, atsakingoms už žmogaus teisi pažeidimus.
Laišką galima rasti internete adresu https://bit.ly/3phRFs9.

RUSIJA
Vasario 9 d.
Kreipėmės į Europos Komisijos pirmininkę, siekdami išreikšti savo nusivylimą ES vyriausiojo
įgaliotinio užsienio ir saugumo politikai J. Borrellio vienašališku sprendimu vykti vizito į
Maskvą, kurio metu buvo nesugebėta apginti ES interesų ir vertybių. Europarlamentarų
kreipimąsi galima rasti internete adresu https://bit.ly/36WeiuS.

Vasario 9 d.
EP Užsienio reikalų komiteto diskusijoje su ES diplomatijos vadovu buvome griežti, vertindami
jo vizitą į Rusiją. Sakiau, kad, deja, bet prieš dvejus metus jo išsakytas pažadas vykdyti
integruotą ES užsienio politiką, kurioje derinamos valstybių narių, Europos Komisijos ir šio
Parlamento pozicijos, liko tik pažadas, o įsipareigojimas dirbti už stipresnę Europą pasaulyje –
stipriai pamintas.

RUSIJA
Vasario 18 d.
Artėjant vasario 22 d. vyksiančiam ES Užsienio reikalų tarybos susitikimui, kartu su 161 žinomu
visuomenės veikėju, ekspertu, politiku ir žmogaus teisių gynėju iš daugiau kaip 40 šalių, taip pat
Rusijos opozicijos nariais nusiuntėme laišką Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Ch. Micheliui ir
Europos Komisijos Pirmininkei U. von der Leyen. Laiške Europos Sąjungos lyderiai raginami imtis
skubių veiksmų, reaguojant į A. Navalno neteisėtą įkalinimą, ir įvesti papildomas sankcijas V. Putino
režimui.
Laiško tekstą galima rasti internete adresu https://rb.gy/oqfegv.

Balandžio 28 d.
Europos Parlamento diskusijoje su ES vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo
politikai J. Borrelliu dėl Rusijos pabrėžiau ES ir šalių narių vienybės svarbą. Solidarumas su
Čekija ir jos žmonėmis, paaiškėjus apie Rusijos surengtą teroro aktą Čekijoje, turi būti išreikštas
konkrečiomis baudžiamosiomis priemonėmis Rusijos atžvilgiu. Kalbant apie masinį Rusijos
karinių pajėgų sutelkimą prie Ukrainos sienų, būtina stiprinti Ukrainos ekonominį ir gynybinį
potencialą. Ne mažesnį susirūpinimą kelia neteisėtai įkalinto A. Navalno situacija, nes Kremlius
daug kartų įrodė, kaip mažai vertina žmogaus gyvybę.
Laišką ES vadovybei galima rasti internete adresu https://bit.ly/36ig0WN.

RUSIJA
Gegužės 11 d.
Nuo karinių intervencijų Sakartvele ir Ukrainoje iki vadinamųjų taikos palaikymo misijų Kalnų
Karabache ir Padniestrėje bei plataus masto dezinformacijos kampanijų – V. Putinas panaudojo
visus hibridinių priemonių rinkinyje esančius įrankius, kad destabilizuotų Rytų partnerystės
šalių ateitį Europoje. Kas skatina tokį Rusijos elgesį šiame regione ir kaip Rytų partnerystės
šalys, bendradarbiaudamos su ES, gali sukurti atsparumą Rusijos grėsmėms? Į šiuos ir kitus
klausimus bandžiau atsakyti kartu su „Renew Europe“ kolega iš Slovakijos Michalu Šimečka
organizuotoje diskusijoje, kurioje dalyvavo žinomi ekspertai.

Birželio 9 d.
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Minint 80- sias 1941 m. birželio 14–18 d. trėmimų metines, kai buvo deportuota apie 17 500
Lietuvos gyventoj , savo kalboje pastebėjau absurdišk situacij V. Putino Rusijoje, kai
trėmimus organizavusi sovietin valdžia turi įstatym apsaug . Tuo tarpu pasakojimai apie
trėmimus prilyginami nusikaltimui, naikinami trėmim muziejai ir baudžiami istorikai.
Primindamas praeities žiaurumus, pabrėžiau vieningos ir saugios Europos svarb .

RUSIJA
Rugsėjo 30 d.
Kartu su kolega europarlamentaru Bernardu Guetta organizavome diskusiją-susitikimą su
Rusijos liberaliosiomis jėgomis – „Jabloko“ ir Liaudies laisvės partija „PARNAS“, kurios
pasidalijo patiriamais iššūkiais ir Rusijos valdžios inicijuotais ribojimais, su kuriais susidūrė per
neseniai vykusius Rusijos Dūmos rinkimus. Taip pat išklausėme rinkimų stebėjimo organizacijos
„Golos“ išvadas, kuri, nepaisant Rusijos vyriausybės prikabintos „užsienio agento“ etiketės,
vykdė rinkimų stebėseną nacionaliniu mastu ir dokumentavo rinkimų pažeidimus.

Spalio 13 d.
Atsižvelgiant į tai, kad JAV, Kanada ir Didžioji Britanija jau sankcionavo asmenis, prisidėjusius prie Sergejaus
Magnitskio persekiojimo, kankinimo ir mirties, kartu su kolegomis Radosławu Sikorskiu ir Raphaëliu
Glucksmannu kreipiausi į Europos Komisijos Pirmininkę Ursulą von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos
Pirmininką Šarlį Mišelį, ragindamas tą patį padaryti iš ES pusės. Su laiško turiniu galima susipažinti internete
adresu https://bit.ly/3DEUo5I.

Lapkričio 25 d.
Kremliui pasitelkus karines ir apsaugos bendroves, iš kurių labiausiai pasižymėjusi yra
„Vagnerio grupė“, hibridinėms atakoms prieš demokratines šalis vykdyti, taip pat jų
siuntimas į autoritarines šalis, siekiant išlaikyti nusikalstamus režimus, ES imasi
priemonių užkirsti tokį savivaliavimą ir pažaboti niekam neatskaitingų karinių samdinių
naudojimą.

f

Diskusijoje Europos Parlamento plenarinės sesijos metu pastebėjau, jog privačių karinių
ir saugumo kompanijų naudojimas yra Kremliaus gudraus plano užmaskuoti Rusijos
kišimąsi į kon liktines situacijas dalis. Todėl būtina kovoti su „Vagnerio grupės“ ir
panašių karinių bendrovių anonimiškumu bei atskleisti jų slaptas operacijas.

RUSIJA

Gruodžio 16 d.
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl besitęsiančio Kremliaus
puolimo prieš Rusijos pilietinę visuomenę. Pagrindinis dėmesys skiriamas
nevyriausybinei organizacijai „Memorialas“ apginti ir išsaugoti. Lapkričio
mėnesį pradėti teismo procesai, siekiant likviduoti šią bene seniausią
Rusijos NVO, kuri savo veikla itin nepalanki Kremliui, siekiančiam
perrašyti istoriją ir šlovinti sovietinę Rusijos praeitį. Savo kalbos
diskusijos Europos Parlamente metu pastebėjau, kad „Memorialas“
reiškia istorinę tiesą ir grįžimo prie totalitarizmo prevenciją. Todėl Putino
politika, paremta stalinizmo ir sovietinio teroro politikos šlovinimu, turi
būti griežčiausiai pasmerkta, kaip nesuderinama su šiandienėmis teisės
normomis ir europietišku gyvenimo būdu.

SAKARTVELAS
Sausio 29 d.
Surengiau nuotolinę diskusiją su Ukrainos ir Moldovos sveikatos apsaugos ministrais bei
Sakartvelo sveikatos apsaugos viceministre, kurioje kalbėjome, ką galime padaryti,
siekdami paspartinti vakcinacijos nuo COVID-19 pradžią ES kaimyninėse šalyse.

Vasario 23 d.
Labai gaila, tačiau kurį laiką didėjusi politinė įtampa ir susipriešinimas tarp Sakartvelo
politinių jėgų, valdančiosios „Sakartvelo svajonės“ partijos ir opozicijos, pasiekė naujas
aukštumas. Buvo sulaikytas pagrindinės opozicinės partijos „Jungtinio nacionalinio
judėjimo“ (UNM) lyderis Nikas Melia. Tai padaryta naudojant jėgą ir nepaisant tarptautinės
bendruomenės raginimų susilaikyti nuo politinių oponentų teisinio persekiojimo. N. Melia
suėmimas sukėlė masinius protestus Tbilisio ir kitų miestų gatvėse. Savo susirūpinimą dėl
įvykių šioje itin svarbioje ES Rytų partnerystės šalyje kartu su kolegomis išreiškėme laiške
Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Ch. Micheliui. Prieš jo apsilankymą Sakartvele
paraginome skatinti Sakartvelo politines jėgas atnaujinti tarpusavio politinį dialogą ir susitarti
dėl konkrečių veiksmų, padėsiančių išeiti iš susidariusios politinės krizės.
Laiško tekstą anglų kalba galima rasti internete adresu https://bit.ly/3bBCCUe.

Kovo 9 d.
Nors politinė krizė Sakartvele tęsiasi, tačiau esama ir pozityvių pokyčių, kuriuos nulėmė
Europos Vadovų Tarybos pirmininko Ch. Michelio vizitas į Tbilisį. Jam pavyko susodinti
valdančiųjų ir opozicijos atstovus prie bendro stalo ir paraginti ieškoti bendro sprendimo.
Mano žinutė Sakartvelo politiniams lyderiams Europos Parlamente vykusios diskusijos metu:
siekiant įgyvendinti Sakartvelo europines ambicijas, būtinas politinis bendradarbiavimas ir
valdžios pasidalijimas, taip pat visuomenės pasitikėjimas vyriausybe ir viešosiomis
institucijomis.

SAKARTVELAS
Balandžio 2 d.
„Tolesnis Sakartvelo politinių jėgų atsisakymas bendromis
pastangomis spręsti jų pačių sukeltą politinę krizę turės neigiamų
pasekmių ES ir Sakartvelo santykiams. Nevalia tikėtis įprastų
santykių. Europos Parlamentas yra pasirengęs netgi apriboti ES
finansinę paramą Sakartvelui“, – tokią žinutę pasiuntėme
Sakartvelo lyderiams, reaguodami į jų atsisakymą didinti
tarpusavio pasitikėjimą ir atmetus šioms deryboms moderuoti
specialiai ES paskirto atstovo Ch. Danielssono siūlymus, tarp kurių
ir būtinybė įgyvendinti ambicingas rinkimų ir teismų reformas.
Gegužės 12 d.
kartu su Atviros visuomenės Europos politikos institutu ir Atviros
visuomenės fondu Sakartvele organizavau diskusiją „Quo Vadis?
Kaip Sakartvelas gali atkurti politinį stabilumą ir reformų
pagreitį?“ Renginio metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas
Sakartvelo politinių partijų susitarimui, prie kurio stipriai prisidėjo
Europos Tarybos Pirmininkas Ch. Michelis. Nagrinėjome ES
vaidmenį padedant Sakartvelui išbristi iš politinės krizės ir
aptarėme sunkias reformas, kurios laukia šalies, kad ji vėl
įsibėgėtų į Europos integraciją.
Spalio 6 d.
Organizavau nuotolinę diskusiją neseniai Sakartvele įvykusių
vietos savivaldos rinkimų rezultatams aptarti.
Diskusijoje buvo pristatyti Tarptautinės skaidrių ir demokratiškų
rinkimų draugijos (ISFED) rinkimų stebėjimo rezultatai ir
Sakartvelo politikos instituto atliktas įvykių ir politinio klimato
temperatūros vertinimas. Taip pat savo komentarais pasidalijo
kolegos europarlamentarai, dalyvavę Europos Parlamento rinkimų
stebėjimo misijoje Sakartvele.

UKRAINA
Vasario 10 d.
Europos Parlamento plenarinės sesijos metu pasisakydamas įvertinau ES
asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo pasiekimus ir iššūkius.
Pastebėjau, kad trumpuoju laikotarpiu ES ir Ukrainos santykių prioritetas
yra kova su COVID-19. Vidutinio laikotarpio prioritetas – socialinės ir
ekonominės reformos, o ilgojo laikotarpio prioritetas – ES narystės
perspektyvos Ukrainai suteikimas.

Vasario 25 d.
Europietiškos Ukrainos draugų grupė, kuriai vadovauju, diskutavo su Ukrainos
vicepremjere Olga Stefanishyna. Kalbėjome apie neseniai vykusį ES ir Ukrainos
asociacijos tarybos susitikimą, kurio metu sutarta praplėsti tarpusavio prekybą
reguliuojančius susitarimus, atveriant kelią platesniam produktų patekimui į abi
rinkas. Taip pat nutarta didinti bendradarbiavimą skaitmeninių paslaugų ir
telekomunikacijų srityje ir iki metų pabaigos pasirašyti Bendros aviacijos erdvės
susitarimą. Vicepremjerė O. Stefanishyna patikino, kad Ukraina tęsia tokias šaliai
svarbias reformas, kaip decentralizacijos, teismų sistemos, kovos su korupcija,
viešojo administravimo ir sveikatos apsaugos sektoriaus reformos. Ji pastebėjo,
kad toliau tęsiasi Rusijos priešiški veiksmai Donbaso regione ir išreiškė viltį, kad
greitu metu ES Magnitskio aktas bus pritaikytas sankcionuoti atsakinguosius už
žmogaus teisių pažeidimus Donbase ir Kryme.

UKRAINA
Balandžio 2 d.
Inicijavau bendrą europarlamentarų pareiškimą, raginantį ES lyderius ir tarptautinę
bendruomenę pasmerkti Rusijos veiksmus, telkiant karines pajėgas Rytų Ukrainoje bei
greta sienos su ja. Paraginome Rusiją laikytis sutarto ugnies nutraukimo ir Minsko
susitarimų bei nutraukti provokacijas ir bauginimą Ukrainos atžvilgiu. Pareiškime
patikinome, kad įdėmiai seksime Rusijos veiksmus, taip pat tikimės susidariusios
įtampos deeskalacijos ir Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimo. Pareiškimą galima
rasti internete adresu https://t1p.de/8mk7.

Balandžio 13 d.
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Skaičiuojame šeštąsias Minsko susitarimų metines. Nuo 2014 m. dėl kon likto Rytų
Ukrainoje žuvo daugiau kaip 13 tūkst. žmonių ir beveik 1,5 mln. turėjo palikti savo namus.
Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete kartu su Ukrainos vicepremjeru O.
Reznikovu aptarėme Minsko susitarimų įgyvendinimą.
Savo pasisakyme pastebėjau, kad Rusija, priešingai nei Ukraina, nesistengia įgyvendinti
Minsko susitarimų. Stebime Rusijos karinės ginkluotės telkimą Donbase. Krymas
naudojamas kaip bazė karinėms operacijoms Sirijoje ir Libijoje. Pasinaudojant COVID-19
pandemija, Ukrainos piliečiai okupuotose regionuose atkirsti nuo likusios Ukrainos
teritorijos. Nehumaniškai elgiamasi su į nelaisvę paimtais Ukrainos kariais, neleidžiama jų
lankyti net Raudonojo kryžiaus atstovams. Tai tik keli Rusijos nusikaltimų pavyzdžiai.
Todėl palaikau Ukrainos pusę, prašančią papildomų sankcijų Rusijai ir „Nord Stream 2“
projekto sustabdymo. Tik tokiu būdu Rusijai suprantama kalba priminsime apie jos
tarptautinius įsipareigojimus ir būtinybę gerbti Ukrainos teritorinį suverenitetą.

UKRAINA
Balandžio 14 d.
Saugumo ir gynybos pakomitečio diskusijoje su Ukrainos gynybos ministru Andrii Taranu
aptarėme ES ir Ukrainos bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje. Diskusijos metu
pakartojau įsitikinimą, kad Ukrainai turi būti parengtas veiksmų planas, vesiantis link seniai
pelnytos narystės NATO.

Balandžio 15 d.
Bendru Europietiškos Ukrainos draugų grupės Europos Parlamente pareiškimu dėl
Rusijos karinių pajėgų telkimo prie Ukrainos sienų palaikėme Didžiojo septyneto
šalių užsienio reikalų ministrų ir ES vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą. Parėmėme
išreikštą poziciją, kad dabar matomi didelio masto Rusijos kariniai veiksmai be
išankstinio įspėjimo reiškia grėsmę ir kelia rimtą pavojų Rytų Europos regionui.
Pakvietėme euroatlantinę bendruomenę remti ir skatinti Ukrainos stojimo į NATO
siekius. Taip pat, kaip visiško Minsko susitarimų įgyvendinimo dalį, paraginome ES ir
jos valstybes nares sukurti ES vadovaujamą bendros saugumo ir gynybos politikos
misiją Rytų Ukrainoje, kurios pagrindinis tikslas būtų padėti atliekant tokias
užduotis, kaip išminavimas, pasirengimas vietos rinkimams ir užtikrinant laisvą
prieigą humanitarinės pagalbos organizacijoms.
Pareiškimo tekstą galima rasti internete adresu https://rb.gy/wxkgt0.

UKRAINA
Rugsėjo 7 d.
Ukrainai švenčiant 30-ąsias nepriklausomybės metines, Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid leido
sau prognozuoti, kad Ukrainai prireiks 20-ies metų įstoti į Europos Sąjungą. Reaguodami kartu su
kolegomis europarlamentarais parengėme pranešimą, kuriame primename, kad ES nesudarinėja
narystės tvarkaraščio. Europos projektas – tai bendras ES, šalių narių ir narystės siekiančių
valstybių darbas. Pastarosios, o šiuo atveju Ukraina, nutaria, kokiu tempu nori judėti link ES.
Pranešimą galima rasti internete adresu https://bit.ly/3zQpRQE.

Gruodžio 16 d.
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Rusijos karinių pajėgų telkimo ties
Ukrainos sienomis.
Išreiškėme paramą Ukrainos suverenumui, pasmerkėme Rusijos veiksmus telkti karines
pajėgas ties Ukrainos sienomis, okupuotame Kryme ir Juodojoje jūroje, paraginome
Rusiją nutraukti šiuos veiksmus ir grįžti prie diplomatinio sprendimų paieškos. Griežtai
atmetėme Rusijos reikalavimus įsipareigoti nepriimti Ukrainos į NATO ir ES, nes tai yra
pačios Ukrainos ir jos piliečių sprendimas.

Gruodžio 23 d.
Europietiškos Ukrainos draugų grupė, kuriai vadovauju, kreipėsi į atsakingas Ukrainos
institucijas, išreikšdama didelį susirūpinimą dėl Generalinės prokuratūros nutarimo
pareikšti įtarimus buvusiam Ukrainos prezidentui Petro Porošenkai, kaltinant jį
valstybės išdavyste ir terorizmo finansavimu. Paraginome susilaikyti nuo galimo
politiškai motyvuoto baudžiamojo persekiojimo. Kreipimosi tekstą galima rasti
internete adresu https://bit.ly/3qn2laq.

AFGANISTANAS
Kovo 12 d.
EP plenarinės sesijos metu Europos Parlamentas išreiškė kritiką Europos Komisijai, kuri
vienašališkai, nepasitarusi su Europos Parlamentu, paskyrė 1,2 mlrd. eurų paramą
Afganistanui 2021–2025 m. laikotarpiu. Ši kritika jokiu būdu nebuvo susijusi su nenoru
remti tolesnio Afganistano vystymosi. Priešingai, džiaugiamės nuo 2002 m. ES finansuotų
projektų rezultatais Afganistane, nes dėl šių projektų 9 mln. Afganistano vaikų pradėjo
lankyti mokyklas, o 90 proc. šalies rajonų įgijo prieigą prie medicinos paslaugų ir dėl to
buvo perpus sumažintas naujagimių mirtingumas. Taip pat daugiau kaip 1 mln. šeimos
ūkių įvesta elektra ir dėl naujų kelių 20 mln. atokiose kaimo vietovėse gyvenančių
afganų turi prieigą prie visus metus naudotinų kelių. Svarbu išsaugoti šiuos ir kitus
pasiekimus. Visgi tokio masto įsipareigojimai turi būti priimami bendru ES atsakingų
institucijų sprendimu.

Birželio 8 d.
Plenarinės sesijos Strasbūre metu aptarėme situaciją Afganistane, pagrindinį dėmesį
teikdami planuojamam JAV ir NATO karių išvedimui iš Afganistano šių metų rugsėjo
mėnesį. Savo pasisakyme pastebėjau, kad tai bus didelis išbandymas Afganistanui, jo
žmonėms ir tarptautinei bendruomenei. Žinant, kad taikos derybos tarp Afganistano
valdžios ir Talibano stringa, pastarajam vengiant konkrečių įsipareigojimų, pastebėjau,
kad ES turi išlikti progreso, pasiekto per pastaruosius 20 metų, garantu. ES reikia
konkrečios strategijos dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Afganistanu. Taip pat
pažadėtoji 1,2 mlrd. eurų parama turi būti skiriama su sąlyga, kad bus užtikrintos
Afganistano moterų, etninių mažumų ir kitų pažeidžiamų grupių teisės.

AFGANISTANAS
Liepos 1 d.
Kartu su Europos taikos institutu organizavome nuotolinę diskusiją, skirtą aptarti ES
vaidmenį išsaugant pastarųjų 20-ies metų pasiekimus Afganistane, ypač paramą šalies
pilietinei visuomenei ir demokratijai. Diskusijoje dalyvavo dr. Abdullah Abdullah,
vadovaujantis Aukščiausiajai Afganistano nacionalinio susitaikymo tarybai, kurios
užduotis – vesti derybas tarp Afganistano valdžios ir Talibano. Taip pat dalyvavo Europos
Komisijos ir Afganistano pilietinės visuomenės atstovai. Renginio metu pastebėta
neraminanti saugumo situacija Afganistane, ypač Talibano kariniai veiksmai, siekiant
perimti atskirų regionų kontrolę. Dar kartą pabrėžta būtinybė tęsti taikos derybas, kuriose
būtų atstovaujama visų Afganistano piliečių interesams. Iš ES pusės patikinome, kad,
išvedus NATO karius, akylai seksime situaciją šalyje, remsime demokratinius procesus ir
organizacijas, besirūpinančias moterų teisėmis, medicinos ir švietimo paslaugomis bei
teikiančias humanitarinę pagalbą.

Rugpjūčio 17 d.
Neramumų, kilusių Talibanui užėmus valdžią Afganistane, kontekste, kartu
su EP Užsienio reikalų komiteto pirmininku Davidu McAllisteriu ir su EP
Vystymosi komiteto pirmininku Tomu Tobé parengėme pareiškimą, raginantį
užtikrinti saugų ES piliečių ir afganų, prisidėjusių prie ES misijų Afganistane
darbo, išvykimą iš šalies. Pranešime raginome galios ir valdžios pozicijas
užėmusius asmenis susilaikyti nuo smurto ir gerbti pagrindines žmogaus
teises bei tarptautinę humanitarinę teisę. Taip pat išlaikyti pastarųjų 20-ies
metų pasiekimus moterų ir mergaičių teisių srityje, ypač mokslo ir sveikatos
priežiūros srityse.

AFGANISTANAS
Spalio 16 d.
EP priėmė rezoliuciją dėl situacijos Afganistane. Buvau atsakingas už šios rezoliucijos
parengimą ir vedžiau derybas su kitų parlamentinių grupių atstovais. Rezoliucijoje
pasmerkėme tokius šalyje vykstančius pažeidimus, kaip egzekucijas ir persekiojimą
asmenų, kurie dirbo šalies institucijose. Nepriimtinas žmogaus teisių ribojimas, visu pirma
taikomas moterims ir mergaitėms, žmogaus teisių gynėjams, LGBTI+ asmenims, religinėms
ir etninėms mažumoms, žurnalistams, rašytojams, mokslininkams ir menininkams.
Primygtinai raginome Talibaną nedelsiant nutraukti šią praktiką.

Spalio 28 d.
Mano vadovaujama EP Delegacija ryšiams su Afganistanu kartu su EP Komitetu, atsakingu
už moterų teises ir lyčių lygybę, surengė klausymą tema „Afganistano moterys – taikdarės
ir bendruomenės lyderės“, kurioje dalyvavo afganės, prisidedančios prie moterų
Afganistane įgalinimo, pavyzdžiui, Shabana Basij-Rasikh, vadovaujanti mergaičių
mokyklai, kuri, numanant Talibano atėjimą, su visomis mokinėmis buvo perkelta į Ruandą,
taip pat Roya Mahboob, viena iš Afganistano mergaičių robotikos komandos įkūrėjų.
Susitikimo tikslas – išgirsti Afganistano mergaičių ir moterų poreikius ir užtikrinti
visokeriopą pagalbą.

Spalio 30 d.
Laišku kreipiausi į ES vyriausiąjį įgaliotinį Josepą Borrellį, siekdamas akcentuoti esminius
EP neseniai priimtos rezoliucijos dėl Afganistano punktus: teikti neatidėliotiną
humanitarinę pagalbą Afganistano žmonėms, tęsti ES piliečių ir afganų, kuriems gresia
pavojus, evakuaciją ir reikalauti, kad nauja Afganistano valdžia išsaugotų per pastaruosius
dvidešimt metų Afganistane pasiektus laimėjimus, taip pat užtikrintų pagarbą
pamatinėms laisvėms ir žmogaus teisėms, ypač moterų, vaikų ir mažumų.

ŽMOGAUS TEISĖS
Vasario 12 d.
Tai, kaip svarbu kalbėti apie žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse, patvirtina
Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių situacijos Kazachstane. Vos palietus šį
klausimą, Kazachstano valdžia sureagavo ir paleido tris politinius kalinius, taip pat
panaikindama baudas ir ribojimus kelioms nevyriausybinėms organizacijoms. Nors šie
veiksmai sveikintini, tačiau nėra pakankami. Pasirašydama Tvirtesnės partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimą su ES, Kazachstano valdžia įsipareigojo pagerinti žmogaus
teisių padėtį. Mūsų, ES, atsakomybė yra tai pabrėžti ir teikti pirmenybę žmogaus teisėms ir
demokratijai, o ne ekonominei naudai dvišaliuose santykiuose su trečiosiomis šalimis.

Kovo 25 d.
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl žmogaus teisių padėties
Kazachstane griežčiausiai pasmerkti nuolatiniai susidorojimai su
opozicija. Kazachstano vyriausybė paraginta laikytis savo
įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, kaip nustatyta sustiprintos
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime su ES. Reaguodamas į
augantį politinių kalinių skaičių ir visiškai uždraustus opozicijos
judėjimus, surengiau nuotolinę diskusiją „Žmogaus teisių
pažeidimai Kazachstane: ES atsako poreikis“.

ŽMOGAUS TEISĖS

Gegužės 27 d.
Surengiau antrąją Magnitskio serijos nuotolinę diskusiją pavadinimu „Europos Magnitskio aktas turi sankcijomis
pažaboti korupciją“. Šis renginys yra dalis EP narių sutelktų pastangų, siekiant didinti informuotumą apie dėl
korupcijos kilusius žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje ir raginimas ES ir valstybių narių vadovybei
taikyti sankcijas, kovojant su korupcija, pagal priimtą Europos Magnitskio įstatymą.

Birželio 30 d.
Su kolegomis kreipėmės į ES vadovybę, pabrėždami kaip svarbu, kad Europos Sąjunga solidarizuotųsi su
Honkongo žmonėmis ne tik žodžiais, bet ir darbais. Raginome įgyvendinti 2020 m. liepos mėn. Tarybos
išvadas ir taikyti ES Magnitskio sankcijas Kinijos ir Honkongo pareigūnams, atsakingiems už augančias
represijas, įsteigti tarptautinę Honkongo kontaktų grupę ir sustabdyti ekstradicijos sutartis, kaip to reikalavo
Europos Parlamentas savo 2021 m. sausio mėn. Rezoliucijoje.
Laišką galima rasti internete adresu https://bit.ly/36aMbHE.

Liepos 15 d.
Kartu su kolegomis iš skirtingų parlamentinių grupių surengėme diskusiją, skirtą aptarti žmogaus teisių
pažeidimus Centrinės Azijos šalyse. Žmogaus teisių gynėjai ir nevyriausybinių sektoriaus atstovai iš
Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Turkmėnistano, Mongolijos ir Uzbekistano pristatė situaciją savo
šalyse. Jiems tai buvo unikali galimybė atkreipti ES dėmesį į jų šalyje vykstančius procesus, o mums, kaip
europarlamentarams, susidaryti detalų vaizdinį apie būtinus veiksmus, siekiant padėti šioms šalims
įgyvendinti jų tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

ŽMOGAUS TEISĖS
Liepos 22 d.
Reaguodami į tai, kad netrukus po mūsų su kolegomis liepos 15 d. suorganizuoto renginio
apie žmogaus teisių pažeidimus Centrinėje Azijoje, Turkmėnistane buvo sulaikyta gydytoja
Khursanai Ismatullaeva, kurios persekiojimo atvejį diskusijos metu mums pristatė žmogaus
teisių gynėjai, su kolegomis išleidome pareiškimą, reikalaujantį informacijos apie jos areštą ir
kokiu pagrindu ji buro sulaikyta.

Liepos 23 d.
Kartu su kolegomis europarlamentarais išplatinome pareiškimą žmogaus teisių gynėjo ir
žurnalisto Azimjono Askarovo mirties Kirgizijoje vienų metų sukakties proga. Liūdniausia, kad
dar likus keliems mėnesiams iki A. Askarovo mirties kreipėmės į Kirgizijos prezidentą, ragindami
paleisti žurnalistą, atkreipėme dėmesį į pablogėjusią jo sveikatą ir COVID-19 pandemijos
keliamą grėsmę, ypač kai perpildyta kalėjimų sistema nėra pasirengusi jos suvaldyti.
Pareiškime raginome Kirgizijos vyriausybę vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir visiškai
įgyvendinti 2016 m. JT Žmogaus teisių komiteto sprendimą, kuriuo nustatyta, kad A. Askarovas
buvo savavališkai suimtas, kankinamas ir jam buvo atsisakyta surengti teisingą teismą.

Gruodžio 14 d.
Kartu su Honkongo demokratinių aktyvistų grupe „Stand With Hong Kong“ organizavau diskusiją,
skirtą aptarti artėjančius Honkongo įstatymų leidžiamosios tarybos rinkimus. Kadangi dauguma
demokratiją palaikančių politikų ir aktyvistų buvo diskvalifikuoti, įkalinti arba ištremti, renginio
tikslas – pažvelgti į tai, kaip Kinija pakirto Honkongo laisves ir vienos šalies dviejų sistemų
principą ir kaip į tai reaguoja pats miestas.

TRANSPORTO POLITIKA:
MOBILUMO PAKETAS,
RAIL BALTICA
Vasario 24 d.
Turizmo sektoriuje Europos Sąjungoje dirba 22,6 mln. žmonių, tai sudaro 11,2 proc. visų darbo vietų
ES, o 2019 metais apėmė 9,5 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Deja, tai yra vienas iš labiausiai nuo
COVID-19 pandemijos nukentėjusių sektorių, todėl europarlamentarai ėmėsi iniciatyvos ir, rengdami
Europos tvaraus turizmo strategiją, pasiūlė skubius sektoriaus atsigavimo sprendimus. Siekiama,
kad turizmo sektorius ne tik atsigautų po COVID-19 krizės, bet ir taptų atsparesnis, tvaresnis, labiau
skaitmenizuotas ir apsiginklavęs būtinomis priemonėmis geriau reaguoti į iššūkius.

Kovo 16 d.

f

Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Didžiulę riziką ir galimus
katastrofiškus ekonominius, saugumo, socialinius, sveikatos ir aplinkos padarinius kelia jos
dugne slypinti po Antrojo pasaulinio karo nuskandinta cheminė ginkluotė ir dešimtys tonų
amunicijų. Be pačios amunicijos, taip pat yra šimtai laivų nuolaužų, dėl kurių laipsniškos korozijos
kyla kuro, na tos produktų nutekėjimo rizika. Tai gali sukelti ekologinę katastrofą ir užnuodyti
didelius Baltijos jūros plotus. Situaciją dar labiau komplikuoja tai, kad Baltijos jūrą su vandenynu
jungia tik Danijos sąsiauris, todėl savaiminio išsivalymo pajėgumai yra labai maži. Siekdami
spręsti šią problemą, su kolegomis europarlamentarais kreipėmės į Europos Komisiją, ragindami
imtis skubių veiksmų, numatyti tinkamus finansinius išteklius naujojoje finansinėje
perspektyvoje 2021–2027 metams bei pasiūlėme konkrečius devynis žingsnius, kurių būtų galima
imtis. Su išsiųstu kreipimosi laišku galima susipažinti internete adresu https://bit.ly/3rSM8cx.

TRANSPORTO POLITIKA: MOBILUMO
PAKETAS, RAIL BALTICA
Balandžio 22 d.
Surengiau nuotolinę diskusiją dėl Mobilumo paketo, siekdamas apžvelgti ir aptarti paskelbtus
Europos Komisijos atliktų studijų rezultatus dėl galimo tam tikrų priimto Mobilumo paketo
aspektų poveikio klimatui, aplinkai ir bendrajai rinkai ir pasidalyti įžvalgomis apie jų galimą
poveikį Mobilumo paketo įgyvendinimui.

Balandžio 29 d.
Europos Parlamente pritarta geresnėms keleivių traukiniais teisėms. Pavyzdžiui, jei
traukinys vėluoja daugiau nei 1,5 val. nuo numatyto išvykimo ir keleiviui nepasiūloma
alternatyva, jis turės teisę pats nusipirkti kitą traukinio arba autobuso bilietą ir atgauti už jį
sumokėtus pinigus. Taip pat geležinkelių bendrovės bus įpareigotos parduoti keleiviui
jungtinį bilietą su persėdimu iki galutinio kelionės taško, jei visus reisus vykdo viena
bendrovė (ar jos dukterinės įmonės). Jei tokį bilietą turintis keleivis pavėluoja persėsti, jis
turi teisę vykti kitu traukiniu ir gauti kompensaciją pavėlavęs atvykti bent valandą.
Naujuose ir atnaujintuose traukiniuose turės būti įrengtos erdvės ir laikikliai dviračiams.
Atnaujintos taisyklės, dėl kurių jau yra susitarta su ES Taryba, bus pradėtos taikyti po dvejų
metų, o reikalavimas įrengti dviračių vietas – po ketverių metų.

Gruodžio 2 d.
Migrantus skraidinančių oro linijų veiklos užkardinimas, Mobilumo paketas, Rail Baltica
projekto eiga ir kiti svarbūs reikalai aptarti susitikime su EK direktorato, atsakingo už
transportą, generaliniu direktoriumi Henriku Hololei.

GYVŪNŲ GEROVĖ
Kovo 15 d.
Pristačiau tarptautinę kampaniją #EUforAnimals (liet. ES už gyvūnus). Ją inicijavo
tarptautinė organizacija Global Action in the Interest of Animals (GAIA) kartu su daugeliu
kitų Europos gyvūnų gerovės organizacijų. Šia kampanija kvietėme pasirašyti peticiją,
prašančią ES gyvūnų gerovei skirti daugiau dėmesio, aiškiai įvardijant šią atsakomybės sritį
atitinkamo generalinio direktorato ir kompetentingo Europos Komisijos nario pareigų
pavadinime. Kitaip tariant, kad eurokomisaras, kuris pagal pareigybę dabar yra atsakingas
už „žmonių sveikatą ir maisto saugą“, taptų atsakingas už „žmonių sveikatą, gyvūnų gerovę
ir maisto saugą“.

Kovo 15 d.
Ispanija pasižymi didžiausiu beglobių šunų skaičiumi Europos Sąjungoje. Vien 2019 metais jų buvo
išgelbėta daugiau nei 180 tūkst. Ypač kenčia medžioklėje naudojami šunys, tokie kaip ispanų
kurtai. Reaguodami į šią situaciją, kartu su Europos Parlamento Gyvūnų gerovės intergrupės
pirmininke kreipėmės į atsakingas Ispanijos valdžios institucijas, išreikšdami didelį susirūpinimą
esama padėtimi ir ragindami imtis reikalingų veiksmų, siekiant apsaugoti šunis. Besidominčius
kviečiu sužinoti daugiau internete adresu https://bit.ly/3pUgVFO.

Kovo 30 d.
Skaičiuojama, kad vien nelegali prekyba šunimis siekia apie 4 milijardus eurų per metus, o
nelegalios prekybos laukiniais gyvūnais rinkos vertė yra nuo 8 iki 20 milijardų eurų per metus.
Tad EP Gyvūnų gerovės intergrupės vardu kreipėmės į Europos Komisijos viceprezidentą M.
Schiną, ragindami į būsimą komunikatą dėl ES strategijos kovai su organizuotu nusikalstamumu
(2021–2025) įtraukti nelegalią prekybą gyvūnais. Laišką galima rasti internete adresu https://
bit.ly/3dhLFKT.

GYVŪNŲ GEROVĖ
Balandžio 15 d.
Europos Parlamente Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Peticijų
komitetų surengta vieša diskusija dėl piliečių iniciatyvos
uždrausti Europos Sąjungos ūkiuose auginti gyvūnus narvuose.
Ši iniciatyva sulaukė net 1,4 mln. ES gyventojų parašų. Pritariu
šiai iniciatyvai ir tai aiškiai pabrėžiau savo kalboje.
Balandžio 30 d.
Laišku kreipėmės į ES atsakingus pareigūnus, siekdami išreikšti paramą ES piliečių
prašymui nutraukti narvų naudojimą gyvulininkystėje. Tai galima pasiekti
persvarstant Direktyvą 98/58 dėl ūkyje laikomų gyvūnų apsaugos, atsižvelgiant į
strategijos „nuo žemės ūkio iki šakutės“ ir Europos žaliojo kurso tikslus. Laišką
galima rasti internete adresu https://bit.ly/3dIHp8c.

Spalio 14 d.
Pasaulinės gyvūnų dienos proga apsilankiau netoli Strasbūro esančio
Vokietijos Kėlio miesto gyvūnų prieglaudoje Tierheim Kehl.
Kaip Europos Parlamento Gyvūnų gerovės grupės vicepirmininkas stengiuosi
pasinaudoti galimybėmis apsilankyti gyvūnų prieglaudose tiek Lietuvoje,
tiek aplink Briuselį ar Strasbūrą; palyginti skirtingų šalių gerąsias praktikas,
sužinoti apie aktualias problemas ir vietinių gyventojų požiūrį į gyvūnų
gerovę.

Spalio 14 d.
Prisidėjau prie iniciatyvos, raginančios atsisakyti gyvūnų laikymo narvuose.

GYVŪNŲ GEROVĖ
Kaip Gyvūnų gerovės intergrupės naminių gyvūnų darbo grupės pirmininkas kartu
su kolegomis 2021 m. surengėme septynis posėdžius. Jų metu buvo aptartos šios
temos: nelegali prekyba naminiais gyvūnais, kačių ir šunų mėsa, naminių gyvūnų
registracija, ES skaitmeninių paslaugų aktas, finansų pritraukimas, sąmoningumo
didinimas, bendradarbiavimas su Europos Komisija, nevyriausybinėmis
organizacijomis, pasidalijimas geriausiomis praktikomis, Pet Safe platformos
pristatymas. Plačiau apie veiklą internete adresu https://bit.ly/32M6X1W.

Gruodžio pradžioje laišku kreipiausi į 27-ių ES valstybių ECOFIN tarybos ministrus
dėl ruošiamos Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2006/112/EB
dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų COM/2018/020-2018/05 (CNS) taikymo ir
ypač priedo turinio bei ten išvardytų prekių ir paslaugų, kurioms gali būti
taikomas lengvatinis PVM tarifas. Skatinu progresą įgyvendinant šią direktyvą,
nes lengvatiniai PVM tarifai veterinarinėms paslaugoms ir kačių sterilizacija gali
padėti valstybėms narėms siekti tvaraus kačių populiacijos valdymo.

PALAIKOMOS INICIATYVOS

Kovo 21 d.
Apsimovę skirtingomis kojinėmis minėjome Pasaulinę Dauno sindromo dieną.
Džiaugiuosi galėjęs kaip rėmėjas prisijungti prie puikios tarptautinės iniciatyvos
„EU for Trisomy“, siekiančios atkreipti tiek visuomenės, tiek ES dėmesį į Dauno
sindromą turinčių žmonių problemas ir jas spręsti. Šios iniciatyvos metu
susipažinau su beveik 2 metų Benu ir jo mama Gabriele, su kuria aptarėme
saulytes (taip vadinami Dauno sindromą turintys vaikai) auginančių tėvų
kasdienybę ir iššūkius.

VEIKLA LIETUVOJE

Sąjūdis prieš Astravo AE
Sąjūdis prieš Astravo AE yra pilietinės visuomenės organizacija, siekianti, jog būtų imamasi visų
įmanomų priemonių apsisaugoti nuo Astravo atominės elektrinės keliamos grėsmės ir būtų sustabdyta
tolesnė šio projekto plėtra.
Asociacijos Sąjūdis prieš Astravo AE steigiamasis susirinkimas įvyko 2020 m. vasario 1 d. Susirinkimo
metu buvo pasirašyta Asociacijos steigimo sutartis ir patvirtinti įstatai. 2020 m. vasario 15 d. įvyko
pirmasis Asociacijos narių suvažiavimas, kurio metu išrinkti Asociacijos valdymo organai. Esu vienas
šios organizacijos steigėjų ir valdybos pirmininkas.
Sąjūdis prieš Astravo AE siekia, jog:
● Astravo AE statybos būtų sustabdytos, atominė elektrinė uždaryta ir jai parinkta kita, saugi
vieta;
● Lietuva ir ES imtųsi visų įmanomų priemonių atominės elektrinės saugumui užtikrinti;
● Astravo AE elektros energija nepatektų į ES rinką.
2021 metais nuveikėme šiuos pagrindinius darbus:

VEIKLA LIETUVOJE
Sausio 20 d.
Kreipėmės į šalies premjerę Ingridą Šimonytę, sveikindami šios Vyriausybės pastangas užtikrinti Antiastravinio
įstatymo laikymąsi ir ragindami kuo greičiau siekti bendro sutarimo, kad Lietuvoje ir Baltijos šalyse necirkuliuotų
komercinis Astravo AE pagamintos elektros srautas bei nebūtų prekiaujama nešvaria elektra. Vyriausybės taip
pat prašoma įvertinti Lietuvos sąnaudas, kurių jau reikėjo ir toliau reikės įgyvendinant visas apsisaugojimo nuo
Astravo AE priemones.
Plačiau skaitykite internete adresu https://bit.ly/3xanzdX.

Sausio 25 d.
Dėl Kinijos valstybinės įmonės „North China Power Engineering“ veiklos kreipėmės į LR Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetą.
Rašto tekstą galima rasti internete adresu https://bit.ly/2NtWwYY.

Sausio 28 d.
Europos Parlamentui įteikėme mūsų inicijuotą peticiją prieš Astravo AE su daugiau nei 12 tūkst. piliečių iš
visos Europos parašų.
Šia proga kartu su profesoriumi Vytautu Landsbergiu ir Žaliosios politikos instituto direktore Ieva Budraite
surengėme diskusiją.
Diskusijos įrašą galima rasti internete adresu https://www.facebook.com/AstravuiSTOP/videos/
676511746375681.

VEIKLA LIETUVOJE
Vasario 15 d.
Sąjūdis prieš Astravo AE minėjo pirmąsias savo veiklos metines. Ta proga organizavome diskusiją,
kurioje dalyvavo valstybės vadovai, Sąjūdžio prieš Astravo AE nariai ir įvairūs ekspertai.
Nuotolinio renginio įrašą galima rasti internete adresu http://bit.ly/37h4CLP.
Pranešimas spaudai – https://bit.ly/3qpAt4a.
Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pareiškimą veiklos metinių proga galima rasti internete adresu
https://bit.ly/2ZravBu.

Kovo 19 d.
Lietuvos Vyriausybei pradėjus naują derybų etapą dėl Astravo atominėje elektrinėje gaminamos
energijos boikoto Baltijos šalyse, Lietuvos vadovus paraginome ES institucijose ginti esminę mūsų
šalies poziciją, kuri neatsispindi ENSREG ar kitų tarptautinių institucijų teikiamose rekomendacijose
Baltarusijos jėgainės valdytojams.
Pranešimą spaudai galima rasti internete adresu https://bit.ly/38ZI5nz.
Balandžio 26 d. Diskusija 35-osioms Černobylio metinėms paminėti
Kokios buvo Černobylio katastrofos priežastys ir pasekmės, ko iš įvykusių branduolinių avarijų pasimokė Europa bei apie branduolinę saugą šiais laikais
kalbėjomės su Ramune Marija Stasiūnaitiene, l. e. p. Radiacinės saugos centro direktore, Radvile Morkūnaite-Mikulėniene, LR Seimo nare, Europos reikalų komiteto
pirmininke, Sigitu Šlepavičiumi, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininko pavaduotoju bendrais branduolinės saugos klausimais.
Įrašo nuorodą galima rasti internete adresu https://bit.ly/3JIeEqV.
Įrašą galima rasti internete adresu https://www.facebook.com/AstravuiSTOP/videos/795838754380421.

VEIKLA LIETUVOJE
Balandžio 29 d.
Černobylio katastrofos 35-ųjų metinių išvakarėse Astravo AE interneto svetainėje pasirodžius žiniai apie galinčią
pasikartoti branduolinę nelaimę už energetiką atsakingai eurokomisarei Kadri Simson išsiuntėme laišką, kuriame
raginame Europos Komisiją reaguoti į šį įvykį.
Daugiau informacijos internete adresu https://bit.ly/3t4vRoq.

Gegužės 12 d.
Organizavome nuotolinę diskusiją „Branduolinės saugos iššūkiai Europoje: ar išmokome Černobylio ir Fukušimos
pamokas?“
Renginio partneriai: Sąjūdis prieš Astravo AE, Žaliosios politikos institutas, Green European Foundation.
Transliacijos nuoroda internete https://bit.ly/31znsOy.

Gegužės 31 d.
Kartu su Sąjūdžiu prieš Astravo AE kreipėmės į Baltijos Asamblėjos delegacijų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
pirmininkus, ragindami įgyvendinti bendrą strategiją, kad po teroro išpuolio, kai Baltarusijoje buvo prievarta
nutupdytas keleivinis orlaivis ir pagrobtas žurnalistas Ramanas Pratasevičius, būtų užtikrintas vieningas elektros iš
Astravo atominės elektrinės boikotas Baltijos šalyse.
Skaitykite plačiau internete adresu https://bit.ly/3fWBE7o.

VEIKLA LIETUVOJE

Birželio 22 d. Sąjūdžio prieš Astravo AE kvietimas pareikšti savo pilietinę poziciją dėl „Siemens“ paramos
Astravo AE.
Sužinoję, kad, nepaisant šalyje vykdomų represijų, koncernas „Siemens“ iki šiol tiekia į Baltarusiją
įrangą projektams, susijusiems su Astravo AE, parengėme laišką, raginantį nutraukti šį
bendradarbiavimą. Pakvietėme bendraminčius ir bendramintes, palaikančius laisvės ir demokratijos
idėjas Baltarusijoje, jį paremti ir asmeniškai nusiųsti koncerno „Siemens AG“ ir „Siemens Energy“
vadovams.
Daugiau informacijos ir laiško tekstas internete adresu https://bit.ly/35GhcCW.
Daugiau apie mūsų veiklą kviečiame skaityti www.astravuine.lt

Veikla Lietuvoje
Diskusijos, konferencijos, renginiai

Kovo 26 d.
Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Nuotolinė pamoka-diskusija su Anykščių Jono Biliūno
gimnazistais apie žiedinę ekonomiką.
Gegužės 5 d.
Nuotolinė diskusija su Telšių gimnazistais apie Europos Sąjungos prioritetus ir aktualijas.
Gegužės 27 d.
Pilietinio ugdymo pamoka-diskusija su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazistais ir Šeštokų mokyklos mokiniais
apie Europos Parlamentą ir svarbiausius Europos bei pasaulio įvykius.
Rugsėjo 14 d.
Startavo mūsų biuro Lietuvoje kartu su Joniškio rajono savivaldybė inicijuotas pilietinių iniciatyvų projektas
„Kuriame Lietuvą 2021!“, kuriuo siekiama prisidėti prie:
-atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo;
-šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo;
-panaudoto aliejaus žalos gamtai ir aplinkai mažinimo;
-jaunimo ir vietos bendruomenės tvarios gyvensenos skatinimo.
Galime pasidžiaugti, kad surinkta 2325 kg panaudoto aliejaus, kuris bus perdirbtas į biokurą.
Projekte dalyvavo 16 Joniškio ugdymo įstaigų ir daugiau kaip 2 000 moksleivių.

Veikla Lietuvoje
Diskusijos, konferencijos, renginiai

Balandžio 17 d.
Priešais Rusijos ambasadą Vilniuje Nemcovo skvere įvyko Solidarumo, protesto ir
palaikymo akcija Ukrainai, prie kurios sienų pastarosiomis savaitėmis itin
suintensyvėjo Rusijos karinių pajėgų veiksmai. Akcijoje dalyvavo Lietuvos
ukrainiečių bendruomenės nariai, juos palaikantys baltarusiai, lietuviai, taip pat
seimo nariai Žygimantas Pavilionis, Andrius Bagdonas, Dalia Asanavičiūtė,
Emanuelis Zingeris, Liberalus jaunimas, Jaunieji konservatoriai, organizacija
„Mėlyna ir geltona“.

Gruodžio 3–4 d.
Vilniuje svečiavosi Uladzimiras Niakliajevas, vienas garsiausių šiuolaikinės
Baltarusijos poetų ir rašytojų, aktyvus demokratinės opozicijos veikėjas ir buvęs
nepriklausomas kandidatas į Baltarusijos prezidentus. Siekiant paminėti šiemet
įvykusį U. Niakliajevo 75-erių metų jubiliejų, kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir
Rašytoju klubu surengėme autoriaus kūrybos vakarą ir diskusiją apie dabartinę
pilietinės visuomenės ir kultūros situaciją Baltarusijoje.

Veikla Lietuvoje
Diskusijos, konferencijos, renginiai
Gruodžio 9 d
Siekdami paremti Baltarusijos politinius kalinius ir jų šeimas bei tiesiogiai perduoti
taip reikiamą finansinę paramą, kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga inicijavome
meno kūrinių aukcioną, kurio metu buvo parduota 40 Lietuvos ir Baltarusijos
menininkų darbų už daugiau nei 14 tūkst. eurų. Didžioji dalis surinktų lėšų, atskaičius
mokesčius ir simbolinį atlygį menininkams, buvo perduota Baltarusijos politiniams
kaliniams ir kalinėms.
Iniciatyvos globėjos: LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Baltarusijos
demokratinės opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.
Daugiau informacijos pranešime spaudai internete adresu https://www.15min.lt/
kultura/naujiena/naujienos/dailes-darbu-aukcione-baltarusijos-politiniamskaliniams-surinkta-per-8-tukst-euru-1104-1617856.

Lankytojai iš Lietuvos
Spalio 8–9 d.
Strasbūre vyko kasmetis Europos Parlamento organizuojamas Europos jaunimo
renginys (angl. European Youth Event, EYE). Jame mano kvietimu lankėsi grupė
liberalių jaunimo organizacijų lyderių ir aktyvistų iš visos Lietuvos.
Vaizdo įrašą iš renginio galima rasti internete adresu https://www.youtube.com/
watch?v=fxaZl_vLNdI.
Gruodžio 2 d.
Dėl pandemijos beveik 2 metus europarlamentarų remiamos grupės negalėjo atvykti
į EP, todėl labai smagu buvo vėl susitikti su lankytojais iš Lietuvos ir supažindinti
visus su EP veikla.

VEIKLA LIETUVOJE
Parodų ciklas „Pasakojimai“

f

Kartu su VšĮ Savicko paveikslų galerija toliau tęsiame parodų ciklą „Pasakojimai“. Šio parodų ciklo autorius vienija aistra drąsiai ir atvirai perteikti savo kuriamų
vaizdinių ar personažų istorijas. O parodų lankytojai visada žino, kad galės padiskutuoti ar pasidalyti mintimis su pačiais kūrėjais.

Kovo 4 d.

Gegužės 28 d.

Jūratės Mykolaitytės kūrinių
paroda „Tapyba“

Renatos Kopač tapybos kūrinių paroda
„Sekant saulę“

Rugpjūčio 20 d.

Rugsėjo 17 d.

Ilonos Janulienės (Lietuva) ir
Alfonso Firmani (Italija) kūrybos
paroda „Re leksijos“

Justino Krasucko tapybos paroda „Ramybės“

VEIKLA LIETUVOJE

Liepos 2 d.

Spalio 15 d.
Viktoro Binkio tapybos paroda „Po Covido žvaigždynu“

Savicko suaugusiųjų dailės mokyklos tapybos
plenero „Žvilgsnis į Trakų Salos pilį“ darbų paroda

Gruodžio 3 d.
Ramunės Savickaitės tapybos paroda „Tabula rasa“

MANO KOMENTARAI
ŽINIASKLAIDOJE
Petras Auštrevičius. Kalio standartas: kiek kainuoja už laisvę kovojančio baltarusio gyvybė? Prieiga per
internetą: https://bit.ly/3f2pr0V.
Petras Auštrevičius. Kiek demokratiška toleruoti sankcijų apėjimą režimui? Prieiga per internetą: https://bit.ly/
3DyUqeY.
Petras Auštrevičius. Režimo teroras ir reketas neatslūgs, kol nenukirsime finansų srautų. Prieiga per internetą:
https://bit.ly/2ZWW6B0.
Petras Auštrevičius. Varšuvos ir Briuselio disputas – kieno čia šantažas? Prieiga per internetą: https://bit.ly/
3GiWglG.
Petras Auštrevičius. Saugumo dilemos: pandemija, migracija ir energetikos krizė. Prieiga per internetą: https://
bit.ly/3rz0gKS.
Auštrevičius po susitikimo su afganistaniečiais: „Laimėsime, jei šie žmonės liks gyventi ir dirbti Lietuvoje.“
Prieiga per internetą: https://bit.ly/3DtBn5F.
Petras Auštrevičius. Prisimenant žalius kryžius Lietuvos pakelėse ir propagandinį „Niekas nenorėjo mirti.“ Prieiga
per internetą: https://bit.ly/31yw9bB.
Petras Auštrevičius. Afganistanas 2021 – pripažinus klaidas, Vakarams teks ieškoti ir netradicinių sprendimų.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/3rEIV32.
Petras Auštrevičius. Režimui reikia persiųsti sąskaitas už migrantus. Prieiga per internetą: https://bit.ly/
3dJWsP9.
Petras Auštrevičius. Ta beprotiška Lietuvos politinė vasara. Prieiga per internetą: https://bit.ly/2UbAVb1.
Petras Auštrevičius. Kodėl geras bulvių derlius diktatoriui nepadės. Prieiga per internetą: https://bit.ly/3xt7nEt.
Petras Auštrevičius. Atsakas į kremlinį-lukašenkinį terorizmą. Prieiga per internetą: https://bit.ly/2RVHSwb.
Petras Auštrevičius. Nuo ilgų nuotolių bėgimo prie sprinto – ES profilio pokyčiai ir piliečių balsas. Prieiga per
internetą: https://bit.ly/3wrYbjs.
Petras Auštrevičius. Europa pro Lietuvos langą. Prieiga per internetą: https://bit.ly/3gmCM5E.

MANO
KOMENTARAI
ŽINIASKLAIDOJE
Petras Auštrevičius. Europinis COVID-19 pažymėjimas:
kelias grįžti į įprastą gyvenimą. Prieiga per internetą:
https://bit.ly/3wtBJq2.
Petras Auštrevičius. Ekonomika po pandemijos: gaivinti
reikia, bet kurti naują – dar svarbiau. Prieiga per internetą:
https://bit.ly/3iIHFHW.
Masinė vakcinacija ir galios žaidimai. Prieiga per internetą:
https://bit.ly/3goub2c.
Artėjant Baltarusijos žurnalisčių teismui, Asanavičiūtė ir
Auštrevičius ragina nutraukti jų politinį persekiojimą.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/3gDshK0.
Petras Auštrevičius. Po Kapitolijaus šturmo – atsakas
radikalėjimui. Prieiga per internetą: https://bit.ly/
3xqwvvc.

