


Ukrainos pergalės kaina  
Pusmetis kaip pusdienis. Nuo vasario 24-osios paryčių, kai kremlius įsiveržė į 
Ukrainą ir pradėjo vykdyti savo ilgai planuotą ukrainiečių tautos genocidą, 
mėnesiai, dienos ir valandos tiesiog ištirpo. 

Ukrainos pergalės, kuri neišvengiamai artėja, kaina bus milžiniška, bet savo 
kaimynų kraują liejančios rusijos, tokios, kokia ji yra dabar, neišvengiamai laukia 
totalus kolapsas. putino režimas neturi šansų išgyventi.  

Tačiau Vakarai privalės būti vieningesni ir principingesni nei bet kada anksčiau, 
kad tai įvyktų greičiau, o ne vėliau, t. y. kad būtų išsaugota daugiau ukrainiečių 
karių, civilių – vyrų, moterų, vaikų, senolių – gyvybių.  

Visų Ukrainos draugų dėka Vakarai ir ES karo pradžioje susitelkė taip, kaip 
niekada iki šiol. Sankcijų paketai šaliai agresorei, pagalba Ukrainai finansais ir 
modernia ginkluote – ne vienas tabu buvo peržengtas. Ukrainos kariuomenė jau 
šiandien atitinka NATO standartus, o ukrainiečiai nuo pat karo pradžios kovoja 
už savo ir visos Europos laisvę. Ne tik todėl, bet ir todėl jie privalės tapti ir taps 
visaverte ES dalimi. Oficialus ES kandidatės statusas – tik pirmas žingsnis.  

Vakarai ir ES sunkiai, bet, tikiu, įsisąmonins, kad jokie kompromisai su šalimi 
agresore, žudikais nėra ir negali būti įmanomi. Kaliningrado tranzito (per 
Lietuvą) klausimui, formuluotei, kurią koreguodama ankstesnius išaiškinimus 
pasiūlė Europos Komisija, aš nepritariu. Tiek paties sprendimo dvasiai, tiek 
būdui, kai Ezopo kalba įsteigiama pilkoji zona jau priimtų ES sankcijų 
įgyvendinimo kontekste.  

Veiksmų kalba šiandien yra geriausias kalbėjimo ir veikimo būdas, tai 
visiems įrodo ir artėjanti Suomijos bei Švedijos narystė NATO. Tai, 
tikiuosi, dar kartą įrodys ir visiškas rusiškų energijos šaltinių boikotas 
Europoje. Didžiosios ES valstybės privalo neatsilikti nuo Baltijos šalių jau 
pademonstruoto pavyzdžio. 
  
Su visų jūsų parama, pasiūlymais, kuriais malonu, kad randate progos 
pasidalyti, pergalė artėja. Kviečiu išsamiau susipažinti su 2022 m. I- ojo 
pusmečio svarbiausiais mano darbais. 

Slava Ukraini! Heroyam slava! 



Pagrindiniai faktai trumpai 
Į Europos Parlamentą antrai kadencijai buvau išrinktas 2019 m. gegužės 26 d., 
dirbu Europos liberalų ir demokratų frakcijoje „Renew Europe“ (liet. 
„Atnaujinkime Europą“).   „Renew Europe“ – trečia pagal dydį frakcija Europos 
Parlamente, vienijanti 103 narius iš 24 ES valstybių. Mūsų politinės grupės 
prioritetai – demokratija, tvarumas ir klestėjimas. „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.   

Pagrindinė veikla: Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto narys, 
Europos Parlamento pranešėjas Rytų partnerystės šalims ir Baltarusijai, 
Saugumo ir gynybos pakomitečio „Renew Europe“ frakcijos koordinatorius, 
Europos Parlamento „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupės pirmininkas, 
Gyvūnų gerovės intergrupės vicepirmininkas ir jos Naminių gyvūnų darbo 
grupės pirmininkas.    

Papildoma veikla: pavaduojantis narys šiuose Europos Parlamento 
komitetuose – Transporto ir turizmo komitetas, Užsienio šalių kišimosi į visus 
demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, 
klausimais specialusis komitetas, Žmogaus teisių pakomitetis. 

Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį vystant ir palaikant glaudžius 
santykius su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.   Jau antrą 
kadenciją esu Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu 
vadovas.   

Taip pat esu šių delegacijų narys:  

● delegacijos ryšiams su Baltarusija;  
● delegacijos ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete;  
● delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje;  
● delegacijos ryšiams su NATO parlamentinėje asamblėjoje.



rusijos karinė agresija prieš 
Ukrainą
Nors Ukraina visuomet buvo vienas iš mano darbų prioritetų, šį pusmetį ypač 
nenuilstamai dirbome, siekdami padėti Ukrainai.         

Pasisakymai diskusijose, rezoliucijos, politiniai kreipimaisi, paramos akcijos 

 
Sausio 27 d., vasario 9 d. ir karui prasidėjus kartu su kolegomis, europarlamentarais, 
Europietiškos Ukrainos draugų grupės nariais, organizavome paramos Ukrainai 
akcijas, kuriomis siekėme parodyti ukrainiečiams draugams, kad stovime šalia jų 
kovoje ginant demokratiją, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir apsisprendimo teisę.   

Kelios dienos iki karo pradžios inicijavau europarlamentarų pareiškimą dėl rusijos, 
kuri pripažino separatistinius Ukrainos regionus ir siekė į juos įvesti rusijos karius, 
vadinamuosius „taikdarius“. Pareiškime, kurį pasirašė 80 europarlamentarų, raginome 
Europos Sąjungą ir valstybes nares nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų prieš putino 
režimą, taikyti papildomas sankcijas ir tarptautinį pasmerkimą.  

Ukraina yra Europa. Tai aiškiai pasakėme kovo 1 d. Europos Parlamento priimtoje 
rezoliucijoje dėl rusijos agresijos Ukrainoje, kurioje paraginome ES vadovus suteikti 
Ukrainai ES kandidatės šalies statusą. Kiekviename solidarumo su Ukraina proteste 
pakartojau, kad putinui nėra ką veikti europietiškoje Ukrainoje.  

Kovo 8 d. Diskusijoje, skirtoje aptarti pabėgėlių situaciją dėl rusijos agresijos prieš 
Ukrainą, pabrėžiau, kad putino karas prieš Ukrainą pirmiausia yra karas prieš civilius 
gyventojus, moteris, vaikus, visus Ukrainos žmones. Mūsų solidarumas turi virsti 
realiais pagalbos veiksmais, kad kiekvienas Ukrainos pabėgėlis pajustų ir gautų ES 
paramą, pagalbą ir apsaugą. 

Kovo 11 d. Kovo mėnesį inicijavau neformalios Europos politikų grupės – 
Europietiškos Ukrainos forumo – įsteigimą. Savo veikla siekiame padidinti politinę 
paramą Ukrainos siekiams Europoje.   

Kovo 21 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais eurokomisarei Kadri Simson 
išsiuntėme užklausą, kurioje atkreipėme dėmesį ES priklausomybę nuo „Rosatom“ 
teikiamo branduolinio kuro ir kitų produktų, bei klausėme, ar planuojamos sankcijos 
šiai bendrovei.  



rusijos karinė agresija prieš 
Ukrainą

Balandžio 5 d. EP debatuose dėl nuo karo Ukrainoje bėgančių vaikų ir jaunuolių apsaugos 
Europos Sąjungoje pabrėžiau, kad ukrainiečiams reikia saugaus prieglobsčio. Mes privalome 
elgtis kaip europiečiai ir priimti juos į mūsų šeimą, į mūsų Sąjungą. 

Balandžio 6 d. EP plenarinėje diskusijoje sakiau: rusijos režimas yra Vakarų priešas. Arba esame 
su Ukraina, arba esame prieš laisvę, demokratiją ir visas vertybes, kurias puoselėjame Europos 
Sąjungoje. Turime pamiršti savo kasdienio gyvenimo nepatogumus ir daryti viską, kas būtina, 
kad padėtume Ukrainai laimėti šią egzistencinę kovą. 

Gegužės 11 d. Įvyko mano organizuotos menininko Tomo J. Daunoros parodos „Stand up for 
Ukraine“ atidarymas. Paroda, susidedanti iš karo skeveldrų ir šovinių gilzių eksponatų bei 
didžiulės sugriauto Kyjivo nuotraukos, kvietė europiečius prisiliesti prie karo fragmentų ir 
pajusti Ukrainos žmonių kančias šiandien.  

Gegužės 19 d. EP debatuose dėl kovos su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus Ukrainoje 
pabrėžiau, kad civilizuotas pasaulis turi rusijai siųsti aiškią žinią – karo nusikaltimai sulauks 
atpildo, nuo jų nebus įmanoma pasislėpti. 

Birželio 14 d. Kartu su 44-iais kolegomis europarlamentarais kreipėmės laišku į Vengrijos 
ministrą pirmininką Viktorą Orbaną, ragindami jį būti tikru europiečiu – veikti solidariai su 
Ukraina ir išsaugoti Europos vienybę. 

Birželio 29 d. Paskelbėme kreipimąsi į Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą ir jo vadovaujamą 
vyriausybę, kuriame primename sunkiosios ginkluotės Ukrainai tiekimo svarbą.  



rusijos karinė agresija prieš Ukrainą

Vizitai Ukrainoje ir pasienyje 

Dar sausio pabaigoje kartu su Europos Parlamento delegacija lankiausi 
Ukrainoje siekdamas  surinkti informacijos apie didėjančią įtampą regione ir 
parodyti EP solidarumą su ukrainiečiais, kurie jau tada susidūrė su agresyviais 
rusijos veiksmais. Taip pat tik prasidėjus karui Ukrainoje vykau į Lenkijos ir 
Ukrainos pasienio punktus, kur buvo fiksuojami didžiausi pabėgėlių srautai, o 
vėliau kartu su kolegomis lankiausi ir pačioje karo niokojamoje šalyje. Lvive 
priėmėme Europietiškos Ukrainos deklaraciją. Kyjive susitikome su Verkhovna 
Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku ir gerai pažįstamais Ukrainos 
kolegomis, taip pat Kyjivo meru Vitalijumi Klyčko, prezidento Volodymyro 
Zelenskio komanda. Lankėmės Bučos ir Budinovkos miestuose, kur rusijos 
agresijos pasekmės visiems gerai žinomos. Bučos centre pasodinome nedidelį 
parką, kuris turi simbolizuoti atgimstantį gyvenimą ir viltį.  



rusijos karinė agresija prieš Ukrainą

Ukrainiečių studentų stažuotės Europos Parlamente 

Prasidėjus karui Ukrainoje, beveik visi Ukrainos universitetai turėjo sustabdyti studijas 
ar perkelti jas į internetinę erdvę. Dešimtys tūkstančių Ukrainos studentų turėjo išvykti 
iš savo šalies be saugios pastogės. Norėdamas nors šiek tiek pagerinti jų padėtį, 
pakviečiau kolegas europarlamentarus priimti ukrainiečius studentus tapti jų 
stažuotojais. Džiaugiuosi, kad dalis kolegų atsiliepė ir taip suteikė galimybę įgyti 
profesinės patirties nuo karo pabėgusiems Ukrainos studentams. 



Baltarusija: politinė situacija ir bendradarbiavimas su 
pilietine visuomene, demokratine opozicija
Baltarusija taip pat išliko dėmesio centre. Ne tik dėl rusijos karinių pajėgų 
dislokavimo jos teritorijoje bei politinės, ekonominės tarpusavio 
priklausomybės, bet ir daugelio problemų šalies viduje.  

rusijai dislokuojant karines pajėgas ne tik savo teritorijoje prie Ukrainos 
sienos, okupuotoje Rytų Ukrainoje ir Kryme, bet ir Baltarusijoje, taip pat 
norėdami pabrėžti tai, kad rusijos buvimas Baltarusijoje yra grėsmė jos 
nepriklausomybei ir suverenitetui, kartu su kolegomis 77-iais 
europarlamentarais kreipėmės į ES vadovus, ragindami užtikrinti, kad 
vykstančiose diskusijose su rusija nebūtų pamirštas Baltarusijos klausimas ir 
kad siūlomi sprendimai nebūtų daromi Baltarusijos sąskaita.  

Šveicarijai paskelbus apie naujos ambasadorės Baltarusijoje paskyrimą, kartu 
su kolegomis kreipėmės į Šveicarijos Prezidentą Ignazio Cassisą, primindami 
apie Lukašenkos režimo neteisėtumą ir masines represijas prieš Baltarusijos 
piliečius. Laišku Prezidentui Cassisui išreiškėme viltį, kad Šveicarijos užsienio 
politika atlieps Baltarusijos piliečių pozicijas ir interesus, o ne įgalins 
diktatorių. 

Kaip Europos Parlamento Specialusis pranešėjas Baltarusijai, išplatinau 
pranešimą dėl falsifikuoto referendumo Baltarusijoje, siekiant pakeisti šalies 
Konstituciją. Nuo pat pradžių procesas inicijuoti pataisas ir pratęsti A. 
Lukašenkos diktatūrą bei panaikinti Baltarusijos branduolinį neutralitetą 
buvo surežisuotas ir neskaidrus. Pats referendumas vyko karo metu, kai iš 
Baltarusijos teritorijos buvo atakuojamos ne tik Ukrainos karinės pajėgos, bet 
ir civiliai. 

Parengėme oficialų Europos Parlamento pareiškimą, kuriuo pasmerkėme 
suėmimą ir įkalinimą asmenų, vadovaujančių Baltarusijos demokratinių 
profesinių sąjungų kongresui ir atskiroms nepriklausomoms profesinėms 
sąjungoms, taip pat KGB atliktas kratas jų biuruose. Vėliau parengėme ir 
rezoliuciją, kurių rengimui man, kaip EP specialiajam pranešėjui dėl 
Baltarusijos, teko vadovauti. Rezoliucijoje aiški žinutė – politiniai 
persekiojimai turi liautis, o Lukašenkos nusikaltimai, įskaitant 
bendrininkavimą su rusija kare prieš Ukrainą, turi sulaukti teisinio atpildo.

Po 2020 m. Baltarusijos režimo vykdytų represijų, didelė dalis Baltarusijos 
opozicijos ir pilietinės visuomenės aktyvistų surado prieglobstį Lietuvoje. 
Proeuropietiškai nusiteikusiems baltarusiams mūsų parama itin svarbi, tad ir 
toliau tęsiau darbus su Baltarusijos pilietine visuomene Lietuvoje: 
organizavome įvairias diskusijas, taip pat palaikiau naujos baltarusių 
pilietinės iniciatyvos „Europietiškas pasirinkimas“ įsteigimą gegužės mėnesį 
Vilniuje. 

Birželio 23 d. Kartu su kolegomis kreipėmės į Prezidentą Gitaną Nausėdą, 
ragindami siekti, kad Europos Vadovų Tarybos išvadose šalia ES kandidatės 
statuso suteikimo Ukrainai ir Moldovai bei europinės perspektyvos 
garantavimo Sakartvelui būtų paminėta ir europinė perspektyva 
demokratiškai Baltarusijai. 

https://www.facebook.com/rasa.jukneviciene?__cft__%255B0%255D=AZXH7HMZlBzZXrgyfD5DcVUdq0PyJ9IgZyCisPBQu8Uy7ITHrIoL4oFbLb5HJ-Pzev909HF_qPRQqNQKmLO3uJ7k5L79NgLpIhmyloeQgSg2qJHSWF271eRKnyb3DYsNKP8hFP4gq_SHUUtMRun6qc4Tf0yUrQt3K2pGFKNhY1ZAAQ&__tn__=-%255DK-R


ES užsienio politika 
 „ES strategijos, kuria būtų skatinamas vaikų ugdymas visame pasaulyje, kūrimas: COVID-19 
pandemijos poveikio švelninimas“. Viena pagrindinių pranešimo rekomendacijų – pritaikyti 
COVID-19 metu išmoktas pamokas, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą fizinį ar nuotolinį 
mokslą vaikams, ypač skurdžiausiuose, gamtinių katastrofų ar karinių konfliktų paveiktuose 
regionuose. 

Nuosekliai EP plenarinės sesijos diskusijose ir viešais pareiškimais kritikavau Kinijos 
veiksmus, gniaužiant demokratiją Honkonge, nepamiršdamas atkreipti dėmesį ir į Kinijos 
ekonominės prievartos politiką prieš Lietuvą ir tarptautines įmones. Paraginau ES imtis 
neatidėliotinų ir ryžtingų veiksmų, siekiant užkirsti komunistinės Kinijos savivalę. 

Toliau dirbau, siekdamas teisingumo nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėjusiems 
asmenims Centrinėje Azijoje. Kovo mėnesį su oficialiu Europos Parlamento vizitu vykau į 
Tadžikistaną ir Uzbekistaną, kur susitikimų su šių šalių pareigūnais metu raginau laikytis 
tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje.  

EP debatuose po Kazachstane nuvilnijusių protestų, kuriems numalšinti buvo dislokuotos 
Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos, tarp jų rusijos, kariai, pabrėžiau 
nepriklausomo tyrimo dėl įvykdytų nusikaltimų svarbą. Taip pat pakartojau, kad uždelstos 
politinės reformos, kurios atlieptų socialines ir ekonomines problemas, o ne užsienio 
intervencinė jėga, yra Kazachstano kelias į priekį.  

Liepos mėnesį kartu su kolegomis europarlamentarais kreipėmės į Turkmėnistano 
prezidentą Serdarą Berdimuhamedovą, ragindami peržiūrėti gydytojos Hursanay 
Ismatullaevos bylą. Gydytoja Ismatullaeva buvo sulaikyta ir nubausta devynerių metų 
laisvės atėmimo bausme po to, kai jos kovos už savo, kaip darbuotojos, teises istorija buvo 
pristatyta mano ir kitų europarlamentarų organizuotame renginyje apie žmogaus teisių 
pažeidimus Centrinės Azijos šalyse.   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0058_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0058_LT.html


Rytų Partnerystės politika

EP plenarinėje diskusijoje pabrėžiau, kad žurnalistų persekiojimas ir jų veiklos 
ribojimas nesiderina su Sakartvelo valdžios deklaruojamu siekiu užsitikrinti ES 
šalies kandidatės statusą.  

Frakcijos „Renew Europe“ organizuotoje diskusijoje su kolegomis liberalais iš 
Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos 
diskutavome apie saugumo situaciją regione, demokratiją ir teisės viršenybę, 
ekonominį bendradarbiavimą, energetiką ir aplinkos apsaugą. 

Pasisakydamas EP plenarinėje diskusijoje dėl šalių kandidačių statuso Ukrainai, 
Moldovai ir Sakartvelui, pastebėjau, kad ES, suteikdama kandidatės statusą Rytų 
partnerėms, sutvirtins savo, kaip geopolitinės veikėjos, poziciją.  

Buvau vienas iš  Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES kandidatės statuso 
suteikimo Ukrainai, Moldovai ir Sakartvelui rengėjų. ES sprendimas suteikti 
kandidatės statusą Ukrainai ir Moldovai bei europinę perspektyvą Sakartvelui yra 
istorinis žingsnis kuriant vieningą Europą ir siekiant taikos bei klestėjimo plačiame 
Europos kontinente.  



Kova su dezinformacija 
Kreipiausi į Europos transliuotojų sąjungos prezidentę, ragindamas sustabdyti 
rusijos transliuotojų narystę. Rusijai vykdant žiaurius karo nusikaltimus 
Ukrainoje, o šalies valstybinei žiniasklaidai bendrininkaujant, netoleruotina, 
jog rusijos propagandos ruporai, ypač RTR ir Pirmasis kanalas - Europos 
transliuotojų sąjungos nariai. Nuo gegužės 1 d. jų veikla sustabdyta. 

Kartu su daugiau kaip 40-ia europarlamentarų kreipėmės į ES vyriausiąjį 
įgaliotinį užsienio ir saugumo politikai Josepą Borrellį, ragindami inicijuoti ES 
valstybių narių užsienio reikalų ministrų pasitarimą, kurio metu būtų išsamiai 
įvertinta rusijos ambasadų ir konsulatų ES ir valstybėse narėse veikla ir 
priimti atitinkami sprendimai, nes rusijos ambasadose Europos Sąjungos 
šalyse dirba diplomatų statusu prisidengę Kremliaus propagandistai bei 
slaptieji agentai, renkantys informaciją apie mūsų strateginius ir karinius 
objektus bei pagalbą Ukrainai.  



Kaliningrado tranzito reikalai 

Kreipiausi į Europos Komisijos vadovę Ursulą von der Leyen ir ES užsienio 
politikos vadovą Josepą Borrellį, ragindamas laikytis solidarios ir vieningos 
sankcijų politikos rusijos atžvilgiu.  

Taip pat mano iniciatyva grupė europarlamentarų kreipėsi į Europos Komisiją, 
prašydami paaiškinti, kaip Komisija ketina pakeisti sankcijų rusijai 
įgyvendinimo gaires, kokie pakeitimai svarstomi dėl prekių, kurioms taikomos 
sankcijos, tranzito tarp rusijos žemyninės dalies ir Kaliningrado srities per ES 
teritoriją. Galiausiai, kaip Komisija planuoja suvaldyti žalą ES patikimumui ir 
reputacijai, jei bus padarytos išlygos neteisėtą ir brutalų karą prieš Ukrainą 
vykdančiai rusijai.  

Laikausi savo pozicijos, kad negalime pasiduoti rusijos spaudimui ir 
dezinformacijai. Sankcijas bendru sutarimu priėmė visos ES šalys, todėl 
negali būti jokių išlygų jų įgyvendinimui, kurios galiotų išskirtinai Lietuvoje ir 
kitose su rusija besiribojančiose Bendrijos narėse. 



Žmogaus teisės
EP debatuose akcentavau neatidėliotiną svarbą praplėsti ES Magnitskio aktą, 
įtraukiant korupciją ir tokiu būdu pažabojant priespaudą autoritarinėse 
šalyse, kur neteisėtai įgytas turtas naudojamas savo teisių reikalaujančių 
žmonių gniuždymui, valdžios ir įtakos išlaikymui ir prabangiam elito 
gyvenimui, įskaitant ir Vakaruose. 

Reaguodami į naują teismo procesą prieš Aleksejų Navalną, kaltinant 
sukčiavimu, kartu su 66-ių europarlamentarų grupe parengėme pareiškimą, 
kuriame pabrėžėme kaltinimų absurdiškumą. A. Navalnas ir jo įkurtas kovos 
su korupcija fondas beatodairiškai dirbo siekdamas atskleisti korupciją 
įvairiuose rusijos valdžios lygmenyse, buvo persekiojamas, kėsinamasi jį 
nužudyti, o galiausiai neteisingai įkalintas. 



Iššūkiai Afganistane 

Balandžio mėnesį Europos Parlamente priėmėme rezoliuciją dėl padėties 
Afganistane, ypač dėl moterų teisių situacijos. Buvau šios rezoliucijos 
iniciatorius ir vadovavau jos rengimui. Nuo tada, kai Talibanas užgrobė 
Afganistano kontrolę, ilgametė pažanga gerinant žmogaus teises buvo 
nubraukta, o moterys ir mergaitės tapo pažeidžiamiausiomis visuomenės 
narėmis. Joms neleidžiama dalyvauti ekonominiame ir politiniame šalies 
gyvenime, joms nebeleidžiama įgyti vidurinio ir aukštesnio išsilavinimo, jos 
yra priverstos anksti tuoktis. Negalime leisti sau pamiršti Afganistano moterų 
ir mergaičių balsų. Joms reikia mūsų pagalbos. 

Kaip Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu vadovas, 
paskelbiau pranešimą, kuriame paraginau Talibaną vykdyti prisiimtas 
atsakomybes ir užtikrinti Afganistano žmonių saugumą, pamatines teises ir 
laisves, ypač teisę į švietimą.  

Hazarų bendruomenės persekiojimas, taip pat diskriminacija prieš mergaites 
ir moteris turi baigtis. Afganistano žmonės nusipelno valdžios, kuri atstovautų 
visiems šalies piliečiams ir jų interesams.  

Kartu su Nyderlanduose įsikūrusiu tyrimu centru, kurio specializacija yra 
Pietų Azijos regionas, – European Foundation for South Asian Studies, –  
Europos Parlamente organizavau diskusiją. Jos metu aptarėme žmogaus teisių 
ir saugumo situaciją Afganistane, taip pat regioninių šalių interesus. Daugiau 
kaip pusei šalies gyventojų esant ties bado riba, taip pat išgyvenant gamtines 
katastrofas, pavyzdžiui, žemės drebėjimus ir potvynius, svarbu užtikrinti ES 
humanitarinės paramos nenutrūkstamą tiekimą per Jungtinių Tautų ir kitas 
tarptautines organizacijas. Ši parama turi aplenkti Talibaną, kuris, pasak 
liudininkų, nukreipia tarptautinę paramą savo kovotojų, o ne Afganistano 
žmonių naudai. 



Gyvūnų gerovės užtikrinimas

Europos Parlamente priimtos rekomendacijos, kuriomis raginame atnaujinti 
ES taisykles apribojant visų gyvūnų gabenimo trukmę, uždraudžiant jaunų 
gyvūnų pervežimą ir sustiprinant gyvūnų eksporto kontrolę. 

Kreipiausi į atsakingus Europos Komisijos narius, ragindamas skubiai parengti 
papildomas Europos Sąjungos gaires ir suteikti deramą paramą, siekiant 
išspręsti tragišką naminių gyvūnų, gyvūnų prieglaudų Ukrainoje ir ukrainiečių 
pabėgėlių, kurie savo šalį paliko kartu su savo naminiais gyvūnais, padėtį.  

Metų pradžioje paaiškėjus, jog iš dar 2018 metais bausto, gyvūnus kankinusio 
daugintojo Kėdainiuose vėl buvo konfiskuota daugiau nei 50 išsekusių, 
neprižiūrėtų šunų, išsiunčiau raštą žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui, 
kviesdamas išsiaiškinti, ar Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tinkamai 
atlieka savo darbą. 

Siekdamas surinkti lėšų Ukrainos gyvūnų prieglaudoms ir jų savanoriams, 
savo biure Vilniuje surengiau paramos gyvūnams ir ukrainietiškų barščių 
vakarą, kurio metu surinkome ir VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ perdavėme 
1 200 eurų. 



Transportas ir Lietuvos vežėjų interesai 

Dėl rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą ir iš esmės uždarytos ES rytinės 
sienos Europos kelių transporto sektorius – vienas labiausiai nukentėjusių. 
Vasario mėnesį įsigaliojusios Mobilumo paketo nuostatos, mažinančios 
transporto operacijų efektyvumą, nemažai daliai, ypač Lietuvos ir periferinių 
ES šalių, transporto įmonių – rimta grėsmė bankrutuoti. Tad kreipiausi į 
Europos Komisijos ir Europos Tarybos vadovus, ragindamas nedelsiant imtis 
priemonių, siekiant sustabdyti bene žalingiausią vasario mėnesį įsigaliojusio 
Mobilumo paketo nuostatą dėl reikalavimo kartą per 8 savaites sunkvežimiui 
grįžti į šalį, kurioje jis buvo registruotas. Laikymasis šio reikalavimo ne tik 
išaugina transporto kelionių skaičių bei vežėjų veiklos sąnaudas, bet ir yra 
absoliučiai nesuderinamas su Europos žaliojo kurso tikslais. 

Taip pat vėliau parengiau rašytinį klausimą Europos Komisijai dėl Lietuvos 
vežėjams daug problemų keliančios Mobilumo paketo nuostatos, kuri 
reikalauja grąžinti vilkikus kas 8 savaites į registracijos šalį, ir paskelbtų 
gairių, kuriose išplėsta šios nuostatos taikymo sritis ją taikant ne tik 
sunkvežimiams, bet ir priekaboms bei puspriekabėms. 

Aktyviai dalyvavau neformalios Europos Parlamento narių grupės, projekto 
„Rail Baltica“ draugų grupės, veikloje, į kurią įeina ne vien Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos ir Lenkijos europarlamentarai, bet ir Vokietijos, Nyderlandų 
politikai. Galiu pasidžiaugti, kad vertinant atliktus darbus Lietuva yra ryški 
lyderė tarp trijų Baltijos valstybių.  



Kova su klimato kaita 

55 proc. tikslo priemonių rinkinio, kuriuo siekiama iki 2030 m. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., teisės aktų priėmimas 
buvo svarbi šio pusmečio darbų dalis. Priėmėme tokius kovos su klimato 
kaita pasiūlymus, kaip siūlymas ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais 
sistemą taikyti aviacijos sektoriui, o nemokamų taršos leidimų paskirstymą 
aviacijos sektoriui panaikinti iki 2025 m. Taip pat pritarėme ES valstybių kovos 
su klimato kaita įsipareigojimų sugriežtinimui. Priimtas svarbus šio paketo 
įstatymo projektas dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų 
komercinių priemonių (furgonų) išmetamo CO2 normų sugriežtinimo. Šiuo 
teisės aktu nustatomos griežtesnės priemonės, skirtos mažinti automobilių ir 
furgonų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, o nuo 2035 m. ES rinkoje būtų 
parduodami tik nulinės taršos nauji automobiliai ir furgonai. 



Mano remiamos lankytojų grupės  iš Lietuvos 
Europos Parlamente

Susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos nariais Europos 
Parlamente 2022 m. gegužės 5 d.

Projekto „Kuriame Lietuvą!“ bei konkurso „Lietuvos kovų už 
laisvę ir netekčių istorija“ nugalėtojai, 2022 m. gegužės 19 d.



Projektai su jaunimu 

Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą!“ 

Kartu su Joniškio rajono savivaldybe pakvietėme rajono 
mokymo įstaigas rinkti panaudotą aliejų, kuris bus 
perduotas perdirbti į biodyzeliną. Projektas baigėsi 2022 
m. sausį. Iš viso buvo surinkta net 2,3 t panaudoto 
aliejaus, projekte dalyvavo 14 ugdymo įstaigų.

Projektas „Kuriame Lietuvą 2022: Gyvūnų gerovės metai“

Šiemet toliau tęsiame projektą „Kuriame Lietuvą“, kurio 
tema šiemet – gyvūnų gerovė. Nuotraukoje: kartu su 
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro studentais. 
2022 m. birželio 17 d. 

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ 

Jau ne vienus metus dalyvauju Europos Parlamento biuro Lietuvoje 
organizuojamame projekte, kurio  tikslas – skatinti mokyklos 
bendruomenių aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir 
aktualijomis bei Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. 
Marijampolės profesinio rengimo centras, 2022 m. sausio 16 d. 



Projektai su jaunimu 

Projektas „Už saugią vaikų ateitį“ Ukrainos ir Lietuvos vaikams

2022 m. birželio–liepos mėn. inicijavau projektą „Už saugią vaikų 
ateitį“, kurio tikslas – atkreipti europiečių dėmesį į būtinybę 
užtikrinti visų Europos vaikų teisę gyventi saugiai. Projekto dalyviai: 
ukrainiečių šeimos, atvykusios į Lietuvą, ir Artūro Noviko džiazo 
mokyklos mokiniai.



„Baltic Pride“ eisena „Už lygybę ir taiką“

Kartu su Vilniaus liberalų skyriumi ir šiais metais prisijungėme prie „Baltic Pride“ 
eisenos „Už lygybę ir taiką“. LGBTQ+ teisės yra žmogaus teisės, kurios privalo būti 
užtikrintos visiems piliečiams be jokios diskriminacijos. 2022 m. birželio 4 d., Vilnius.



Parodų ciklas „Pasakojimai“ 
Bendradarbiaujant  su Savicko paveikslų galerija, mūsų biure Vilniuje šiais metais buvo atidarytos 5 mano remiamos parodos.

Junijos Galejevos  tapybos paroda   
FOCUS, 2022 m. sausio 7 d.

Rimvydo Kviklio  tapybos paroda  „Jie gyveno 

Ievos Skauronės tapybos paroda  „Oras gražus, 
saulėtas“, 2022 m. vasario 25 d.

Jurgitos Buterlevičienės ir Zigmo Buterlevičiaus 
paroda „Pavasaris“, 2022 m. kovo 25 d.

Rūtos Jusionytės tapybos paroda „Kas yra mano 
namai“, 2022 m. birželio 17 d.




