Kova už vertybes ir gyvybes
Pastarasis neslūgstančios įtampos pusmetis Europoje
nepašykštėjo darbų. Kasdien reikia vis stipriau kovoti už
liberalios demokratijos vertybes, laisvę ir net žmonių
gyvybes.
Dar grasant koronavirusui, jau tvirtinome rekordinio dydžio
Europos ir kiekvienos ES narės ekonomikos gaivinimo
planus, kuriuos jau artimiausiu metu Europos Komisijai
pristatys visos šalys. Iššūkis bus tikslingai, efektyviai ir
greitai išnaudoti skiriamą europinę paramą, kad naudą
pajustų bendruomenės tiek mieste, tiek kaime; kad atskirtis
mažėtų ir būtų sąlygos gauti tinkamą išsilavinimą, plėtoti
šeimos verslus, o kartu padėti ir mūsų senjorams.
Ekonominiai iššūkiai yra viena, bet šiandien Europai gal net
smarkiau tenka kautis kitame fronte. V. Putino ir A.
Lukašenkos režimai pradėjo nesislapstydami grobti ir netgi
žudyti žmones: politinius oponentus, pokyčių siekiančius
visuomenės lyderius, žiniasklaidos atstovus. Tai daroma
akiplėšiškai.
Aleksejaus Navalno areštas Rusijoje buvo viešas akibrokštas.
Bet kaip tada turėtume vadinti keleivinio lėktuvo, skridusio iš
Atėnų į Vilnių, užgrobimą ir priverstinį nutupdymą Minske,
kaip įvardyti Ramano Pratasevičiaus pagrobimą, jo
numanomus kankinimus ir įkalinimą? Tai purvinas ir kruvinas
terorizmas, Putino ir Lukašenkos režimų terorizmas, kuriam
Europa turės duoti stiprų atkirtį. Kitaip teroristai nesustos.

Vakarams galimybių suklysti, kaip matome ir girdime, yra
nemažai. Esu tikras, kad režimams reikia kirsti ten, kur
labiausiai skauda, t. y. areštuoti režimo įmonių ir asmenų
turtą Vakaruose, pateikti sąskaitas už jau padarytą ir būsimą
žalą, iškelti ir viešumoje skelbti visą atsakingų teroristų
sąrašą, pradėti baudžiamojo persekiojimo procedūras
tarptautiniuose teismuose. Būtina sustabdyti „Nord Stream
2“, kad ir kiek tai kainuotų. Reikia stabdyti nesaugios Astravo
AE eksploatavimą, kad ir kiek tai kainuotų. Reikia stabdyti
nelegalios migracijos bangą, pateikiant sąskaitas ir
priverčiant jas apmokėti Lukašenką. Turime išgelbėti nekaltų
įkalintų ir kankinamų žmonių gyvybes. Tai tikroji Europos,
jos liberaliosios demokratijos misija ir pareiga.
Būtina vienijanti lyderystė. Lyderė gali būti ir Lietuva, tik
reikia tikro veiksmų koordinavimo tarp Vyriausybės, Seimo ir
Prezidentūros. Laikas baigti kiemo lygio žaidimus. Ne tas
metas. Tęskime ir stiprinkime kovą už vertybes bei gyvybes.
Ateinančios kartos, neabejoju, padėkos.

Pagrindiniai darbai ir
pasiekimai pirmąjį
2021 m. pusmetį
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.
Mūsų į gyventojų gerovę orientuoti veiksmai yra geriausias
būdas dezinformacijai atremti. 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. Daugiau kaip du šimtai pilietinių aktyvistų
įkalinti ilgesnėmis kaip 10 metų laisvės atėmimo bausmėmis, tarp jų ir
žurnalistai, kurie dirbo savo darbą: atskleidė korupcijos valdžioje atvejus,
žmogaus teisių pažeidimus ir gynė viešąjį interesą. Plenarinės diskusijos metu
kartu su kolegomis raginau vartoti Vietnamo režimui suprantamą kalbą ir
atnaujinti tarifus Vietnamo produkcijai.

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? Be to, nors ES valstybės narės jau pradėjo
skiepyti nuo COVID-19, Sakartvelas, Moldovos Respublika ir Ukraina vis
dar laukė skiepų. 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 galite rasti internete adresu
https://bit.ly/36e5xeX.

Birželio 25 d.

Su kolegomis kreipėmės į ES vadovybę, ragindami pasmerkti
antidemokratinį procesą Irane, vadinamą „rinkimais“. Visiems yra aišku,
kad rinkimai Irane nėra teisingi ir laisvi. Negalime užmerkti akių prieš
žmogaus teisių pažeidimus ir moterų represijas. Negalime ignoruoti Irano
terorizmo režimo, kuris įkaitais paėmė 85 milijonus iraniečių. Turime
parodyti atsidavimą demokratijai ir žmogaus teisėms ir palaikyti Irano
žmonių troškimą turėti laisvus rinkimus laisvame ir demokratiniame Irane.
Laišką galite rasti internete adresu https://bit.ly/3dMyDWR.

BALTARUSIJA
Sausio 14 d.

Kartu su Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija vadovu R.
Biedronu parengėme viešą kreipimąsi, kuriuo paraginome Tarptautinę
ledo ritulio federacij ir jos nares laikytis savo pači deklaruojam ideal
ir atšaukti čempionatą Baltarusijoje. Šalyje, kurioje vyksta brutalus režimo
susidorojimas su piliečiais, negali vykti tokio tarptautinio lygio renginiai.
Džiaugiuosi, kad į mūsų kreipimąsi buvo atsižvelgta ir teisė Baltarusijai
rengti Pasaulio ledo ritulio čempionatą 2021 m. buvo atimta.
Viešas kreipimasis https://bit.ly/3ybBGQD

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.
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Daugiau informacijos internete adresu https://bit.ly/3vgC9yM.

BALTARUSIJA
Vasario 17 d.

Baltarusijos saugumo tarnybų veiksmai, kai buvo suimami Baltarusijos
žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai, vykdomos kratos jų namuose ir
biuruose, yra nusikalstamas Lukašenkos režimo susidorojimas ir
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. Taip
pat įtraukti asmenis, susijusius su neseniai vykdytais susidorojimais, į ES
Magnitskio sankcijų sąrašą.

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 Baltarusija vadovu R. Biedronu, galima rasti internete
adresu: https://bit.ly/2M0n4ka.

BALTARUSIJA
Kovo 25 d.
Minėdami Baltarusijos Laisvės dieną, kurią ilgus metus šventė tik
Baltarusijos demokratinė opozicija, Europos Parlamente iškėlėme
įspūdingo dydžio (9 m x 4 m) Baltarusijos vėliavą. Tokiu būdu dar kartą
išreiškėme savo solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, taikiai
reikalaujančiais dialogo su A. Lukašenkos režimu, 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,
kad atitrauktų žmonių dėmesį nuo jo paties sukelto chaoso. Visą
pranešimo tekstą galima rasti internete adresu https://bit.ly/3rgJZX6.

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 (BTRK) turėtų būti atimta teisė
nominuoti Baltarusijos atstovą į 2021 m. „Eurovizijos“ konkursą ir
neleista transliuoti paties konkurso. BTRK transliuoja A. Lukašenkos
režimo melus, skleidžia neapykantą, skatina susidorojimą su taikiais
protestuotojais, gina režimą ir jo vykdomus nusikaltimus. Tai tik keli iš
argumentų, kurie buvo pateikti Europos transliuotojų sąjungai,
atsakingai už „Eurovizijos“ konkursą. Kartu su kolegomis kreipėmės į
Europos transliuotojų sąjungą, ragindami suspenduoti BTRK narystę,
taip pat neleisti jai deleguoti Baltarusijos atstovo ir transliuoti šių metų
„Eurovizijos“. 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. Mes sakome „NE“ pagrindinių žmogaus teisių
pažeidimams Europoje! 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. Dar praėjusių metų
pabaigoje Baltarusijai paraginus Lietuvą ir Lenkiją sumažinti savo
diplomatų ambasadose Minske skaičių, o šiomis dienomis iš Baltarusijos
išsiuntus Lenkijos konsulą Bresto mieste, manome, kad toks simbolinis
veiksmas išreikš solidarumą su Europos diplomatais, kurie yra tapę
Baltarusijos skleidžiamos antieuropietiškos propagandos taikiniais. Taip
pat parodys solidarumą su demokratine Baltarusijos opozicija.

BALTARUSIJA
Kovo 29 d.
Europos Parlamente įsteigta platforma, skirta kovai su nebaudžiamumu
Baltarusijoje. Jos tikslas – užtikrinti nuoseklią žmogaus teisių pažeidimų
Baltarusijoje stebėseną, koordinuoti žmogaus teisių organizacijų ir
tarptautinių institucijų pastangas kovoje su nebaudžiamumu, taip pat
padėti įvertinti individualius patirtų represijų atvejus. Tikimasi, kad ši
platforma įgalins Baltarusijos žmogaus teisių gynėjus ir kitas pilietinės
visuomenės organizacijas, registruojančias nusikaltimus prieš taikius
Baltarusijos žmones, bei prisidės prie atsakingų asmenų patraukimo
baudžiamojon atsakomybėn. Kuriant platformą ir jos veikloje dalyvauja ir
Vilniuje esantis Teisingumo centras (angl. Justice Hub), kuris, naudodamas
universalios jurisdikcijos principą, siekia kelti baudžiamąsias bylas
asmenims, vykdantiems nusikaltimus žmonijai Baltarusijoje.

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. Akcentavome būtinybę gilinti ekonominius, kultūrinius ir
mokslinius ryšius tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos gyventojų. Taip pat
A. Lukašenkai prisidengus COVID-19 pandemija ir uždarius sienas keleivių
judėjimui su ES šalimis, būtina parodyti Baltarusijos žmonėms, kad jie yra
laukiami ES teritorijoje ir kad palaikome jų demokratijos siekius.
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. Renginio
partneriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Europos Parlamento biuras Lietuvoje
ir Lietuvos žurnalistų sąjunga.
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 jų 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. Vienas iš būdų
tam pasiekti – nukreipti skrydžius kitu maršrutu, išvengiant Baltarusijos oro erdvės.

BALTARUSIJA
Birželio 1 d.
Baltarusijoje vis labiau įsibėgėja ir intensyvėja politinių kalinių, neteisingai suimtų
opozicijos narių ir demokratinių protestų dalyvių teismų procesai. 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. Svarbu stebėti ne tik žinomų
asmenų teismus, bet ir kitų neteisingai apkaltintųjų. Taip pat dalyvauti teismų
procesuose Baltarusijos regionuose. 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. Už
Baltarusijos sienų Lukašenka vykdo terorizmui prilyginamus nusikaltimus, tarp
kurių ne tik keleivinio „Ryanair“ lėktuvo perėmimas, bet ir nelegalios migracijos ir
cigarečių kontrabandos į Lietuvą ir Lenkiją skatinimas. Pasisakau už ketvirtą dar
stipresnių ES sankcijų A. Lukašenkos režimui paketą ir siūlau neatidėliojant
organizuoti aukšto lygmens konferenciją, skirtą aptarti konkrečius tarptautinės
bendruomenės veiksmus, siekiant užtikrinti demokratinę Baltarusijos ateitį.

BALTARUSIJA

Birželio 25 d.
Kartu su kolega R. 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 Lukašenkos režimas
neišnaudos EBRD skiriamų lėšų tolimesnėms represijoms.

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. Šiame leidinyje ne tik aprašoma
Astravo AE istorija, geopolitiniai tikslai, keliamos grėsmės ir tarptautinių saugumo standartų pažeidimai, bet
ir aiškiai pristatoma, ką Europos Sąjunga galėtų ir turėtų nuveikti, siekiant apsaugoti europiečių interesus.
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
galima susipažinti internete adresu https://bit.ly/3psvTll.

Vasario 11 d.
Astravo AE klausimas buvo aptariamas aukščiausiu lygmeniu 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
internete adresu https://bit.ly/3yKowuL). Pagal 2021 m. vasario 15 d. Baltarusijos energetikos įmonės
„Minskenergo“ sudarytą sutartį, iš koncerno „Siemens AG“ yra numatyta įsigyti didelės galios įrangos už
101,2 milijono eurų. Dalį šių pinigų ketinama panaudoti 300 megavatų galios elektrinės statyboms
Baltarusijoje. Šie papildomi rezerviniai pajėgumai reikalingi pradėtai eksploatuoti nesaugiai Astravo
atominei elektrinei bei jos plėtrai. Situacija, kai Europos Sąjungai siekiant apginti Baltarusijos pilietinę
visuomenę ES bendrovės bendradarbiauja ir remia A. Lukašenkos režimą, negali būti toleruojama. Visą
laišką galima rasti internete adresu https://bit.ly/3vpN2Py.

Birželio 9 d.
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Europos Parlamentas savo balsavimu pritarė Globalios Europos fondo steigimui. Tai reiškia, kad įvairūs ES
užsienio politikos inansavimo 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, kad būtų pasiekti ES išorės veiksmų siekiai, taip prisidedant prie skurdo mažinimo, o
ilgainiui – ir jo panaikinimo, taip pat įtvirtinant, palaikant ir skatinant demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą
žmogaus teisėms, taip pat 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 Putino režimą. Aš savo kalboje dar kartą paraginau
sustabdyti „Nord Stream 2“ projektą, nes sustabdydami „Gazpromo“ dujas, sustabdysime Kremlių

Sausio 23 d.
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Kartu su pagrindini politini grupių atstovais Europos Parlamente laiške Europos
Komisijos Prezidentei Ursulai von der Leyen ir ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio politikos
klausimais Josepui Borrelliui sakėme, kad laikas pradėti naudoti 2020 m. gruod patvirtint
ES Magnitskio akt , pagal kur ES gali taikyti sankcijas individams ir įmonėms, atsakingoms
už žmogaus teisi pažeidimus, ir pritaikyti jas aštuoniems Rusijos piliečiams, kuriuos A.
Navalnas įvardijo kaip būtinus patraukti atsakomybėn. 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. Negana to,
paraginome imtis veiksmų, jei J. Borrellis neatsistatydins savo noru pats. Europarlamentarų
kreipimąsi galima rasti internete adresu https://bit.ly/36WeiuS.

Vasario 9 d.
EP Užsienio reikalų komiteto diskusijoje su ES diplomatijos vadovu buvome kaip niekad
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 skaitykite 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. Paaiškėjus apie
Rusijos surengtą teroro aktą Čekijoje, solidarumas su Čekija ir jos žmonėmis 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, mat Kremlius daug kartų įrodė, kaip mažai vertina žmogaus gyvybę.
Laišką 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. Joje dalyvavo žinomi ekspertai, kurie
pasidalijo siūlymais, kaip sutramdyti, sulaikyti ir įtraukti Rusiją, kartu palaikant ir įgalinant
Rytų partnerystės šalių saugumą.

Birželio 9 d.
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Minint 80- sias 1941 m. birželio 14–18 d. trėmim metines, kai buvo deportuota apie 17 500
Lietuvos gyventoj , savo kalboje pastebėjau absurdišką 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 .

SAKARTVELAS
Birželio 9 d.
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.

SAKARTVELAS
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.

Balandžio 2 d.

f

„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 inansinę 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.

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.

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 inansuotų 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.
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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.

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 17 d.
Minėjome Tarptautinę dieną prieš homofobiją, bifobiją ir
transfobiją. Liūdna, kad paviešintoje vadinamojoje Vaivorykštės
indekso ataskaitoje matome, jog šiais metais Lietuva nepadarė
jokios pažangos užtikrinant LGBTI bendruomenės teisių apsaugą.
Ir vėl Europoje esame indekso gale – užtikriname vos 23 proc.
LGBTI teisių. Pažymėtina, kad Lietuva yra viena iš 6 ES valstybių,
kuriose nėra partnerystės įstatymo. Todėl šią dieną LGBTI
bendruomenei linkiu nenuleisti rankų siekiant lygiateisiškumo ir
viliuosi, jog dabartinė valdžia turės politinės valios priimti
sprendimus, tinkamai užtikrinant ir gerbiant visų jos piliečių
teises, laisves ir saugumą. Užtenka apsimetinėti, kad tolerancija
jau tapo realybe – padarykime tai dabar.

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.

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
gaivinimo 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. Pasidalinu keletu iš pasiūlytų galimų sprendimų:
Valstybės narės turėtų nedelsdamos nustatyti bendrus, suderintus kriterijus saugiam
keliavimui užtikrinti;
Europos Komisija ir valstybės narės kuo greičiau turėtų parengti bendrą skiepų pažymėjimą,
kuris galėtų būti laikomas alternatyva PGR tyrimams ir karantino reikalavimams;
Europos Komisija turėtų inicijuoti specialią ES kelionių ir turizmo komunikacijos kampaniją,
siekdama skatinti keliones Europos Sąjungoje ir atkurti piliečių pasitikėjimą kelionėmis ir
turizmu COVID-19 metu;
EK ir valstybės narės, atsižvelgdamos į griežtus sveikatos apsaugos reikalavimus, turėtų įvesti
bendrą spalvų kodavimo sistemą ir bendrus kriterijus kelionėms į trečiąsias šalis;
Turizmo ir kelionių sektoriai turi būti įtraukti į nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus
(2021–2027 m.).

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. Kas naujo?
traukinys vėluoja daugiau nei 1,5 val. nuo numatyto išvykimo ir keleiviui
- Jei
nepasiūloma alternatyva, jis turės teisę pats nusipirkti kitą traukinio arba autobuso
bilietą ir atgauti už jį sumokėtus pinigus;

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;

Riboto judumo keleiviai, norėdami gauti nemokamą pagalbą įlipti į traukinį ar iš jo
- išlipti,
apie savo kelionės planus turės informuoti operatorių iki kelionės likus nebe 48
val. (taip yra dabar), bet bent 24 val.

Naujuose ir atnaujintuose traukiniuose turės būti įrengtos erdvės ir laikikliai
- dviračiams
(mažiausiai keturi kiekviename traukinyje);
taisyklės, dėl kurių jau yra susitarta su ES Taryba, bus pradėtos taikyti po
- Atnaujintos
dvejų metų, o reikalavimas įrengti dviračių vietas – po ketverių metų.

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, siūlėme, kad eurokomisaras, kuris
pagal pareigybę dabar yra atsakingas už „žmonių sveikatą ir maisto saugą“, taptų
atsakingas už „žmonių sveikatą, gyvūnų gerovę ir maisto saugą“. Tai svarbus ir
prasmingas siūlymas, kurį tikrai palaikau.

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 kolege Anja
Hazekamp, Europos Parlamento gyvūnų gerovės intergrupės pirmininke, kreipėmės į
atsakingas Ispanijos valdžios institucijas, išreikšdami didelį susirūpinimą esama
padėtimi ir ragindami imtis reikalingų veiksmų apsaugoti šunis. Visų pirma, siekiame
vienodo požiūrio į medžioklinius šunis kaip ir į naminius gyvūnus. Šiuo metu Ispanijoje
medžiokliniai šunys yra laikomi darbiniais gyvūnais, todėl su jais dažnai elgiamasi labai
žiauriai ir jie nėra tinkamai prižiūrimi. Ispanų elgesys su jais prieštarauja Europos
vertybėms ir neatitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnio, kuriame
reikalaujama, kad valstybės narės pritaikytų savo nacionalinius teisės aktus,
pripažindamos gyvūnus jaučiančiomis būtybėmis.
Besidominčius kviečiu sužinoti daugiau internete adresu https://bit.ly/3pUgVFO.

GYVŪNŲ GEROVĖ
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.
Akivaizdu, kad nelegali prekyba gyvūnais vaidina svarbų vaidmenį nusikalstamos
veiklos tinkle. ES ir valstybės narės turi imtis veiksmų, kad pažabotų šią klestinčią
organizuoto nusikalstamumo formą, keliančią grėsmę Europos piliečiams, visuomenės
sveikatai ir bendrajai rinkai. Laišką galima rasti internete adresu https://bit.ly/3dhLFKT.

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.

KITOS VEIKLOS SRITYS
Kovo 10 d.
Pritarta investicijų programai „InvestEU“. Numatyta, kad investicijos bus skirtos
šiems politikos tikslams:
tvariai infrastruktūrai – apie 38 proc.;
moksliniams tyrimams, inovacijoms ir skaitmeninimui – 25 proc.;
mažosioms ir vidutinėms įmonėms – 26 proc.;
socialinėms investicijoms ir įgūdžiams – 11 proc.
Tikimasi, kad ES biudžete numačius 26 mlrd. eurų „InvestEU“ 2021–2027 m., tai
padės sutelkti 400 mlrd. eurų investicijoms visoje ES. Bent 30 proc. investicijų
pagal „InvestEU“ programą prisidės prie ES tikslų, susijusių su klimato kaita,
įgyvendinimo. „InvestEU“ yra viena iš pagrindinių ES programų, prisidėsiančių
prie Europos žaliojo kurso tikslų ir investicijų. Naujoji programa yra 750 mlrd.
eurų siekiančio ekonomikai gaivinti skirto paketo „Next Generation EU“ dalis.

Kovo 16 d.
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Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Didžiulę riziką ir galimus katastro iškus
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, naftos
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. Deja, tai gali sukelti vieną
didžiausių aplinkos nelaimių. Siekdami spręsti šią problemą su kolegomis europarlamentarais
kreipėmės į Europos Komisiją, ragindami imtis skubių veiksmų, numatyti tinkamus inansinius
išteklius naujojoje inansinėje 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.

KITOS VEIKLOS SRITYS
Balandžio 19 d.
Pradėjo veikti centrinė Konferencijos dėl Europos ateities interaktyvi skaitmeninė piliečių
platforma, kurios tikslas – visus ES piliečius pakviesti prisidėti prie savo ir visos Europos ateities
kūrimo. Platformoje, kuri veikia 24 kalbomis (tarp jų ir lietuviškai), europiečiai gali dalytis idėjomis
bei nuomonėmis ir jomis keistis per nuotolinius renginius.
Kviečiu ją išbandyti – https://futureu.europa.eu.

Balandžio 27 d.
Tądien Europos Parlamento plenarinė sesija prasidėjo nuo debatų dėl EP rezoliucijos, vertinančios
Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. Susitarimas
nustato ES ir JK bendradarbiavimo sąlygas, apimančias laisvą prekybą, žuvininkystę, energetiką,
vidaus saugumą ir sąžiningos konkurencijos standartus. Palankiai vertinu pasiektą susitarimą, kuris
leis toliau vystyti santykius su britų partneriais, tuo pačiu apginant ES piliečių interesus. Tačiau
pastebiu Jungtinės Karalystės vienašališkus susitarimo pažeidimus. ES ir Jungtinės Karalystės
partnerystė bus tvirta tik tuo atveju, jei abi pusės elgsis pagarbiai ir pagal taisykles. Jungtinės
Karalystės išstojimas iš ES yra istorinė klaida. Visgi atėjo laikas kurti naują partnerystę drauge,
remiantis bendromis vertybėmis. Tai ne pabaiga, tai yra pradžia.

Birželio 9 d.
Patvirtintas ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Taigi po ES galėsime keliauti laisviau. Šį
pažymėjimą su QR kodu skaitmeniniu arba popieriniu formatu nemokamai išduos ES šalių
nacionalinės institucijos. Jis bus išduodamas, jei asmuo pasiskiepijo nuo COVID-19, neseniai gavo
neigiamą testo rezultatą arba persirgo šia liga. Derybų metu europarlamentarams pavyko pasiekti,
kad ES šalys negalėtų pažymėjimą turintiems asmenims taikyti papildomų kelionių apribojimų,
pvz., izoliavimosi ar testavimo reikalavimų. Taip pat europarlamentarai paragino ES valstybes
užtikrinti, kad testavimas būtų nebrangus ir plačiai prieinamas. Reaguojant į šį raginimą, tai yra
tam, kad ES šalys galėtų lengviau įsigyti testų ES COVID pažymėjimams išduoti, Europos Komisija
pažadėjo pagal Skubios paramos priemonę skirti 100 mln. eurų.

PALAIKOMOS INICIATYVOS
Kovo 21 d.
Apsimovę skirtingomis kojinėmis minėjome Pasaulinę Dauno sindromo dieną.
Kodėl pasirinkta būtent kovo 21 diena?
Nes Dauno sindromą nulemia 21 chromosomų poros trisomija. Paprasčiau kalbant, kai poroje vietoj
dviejų chromosomų yra trys. Su tokiu chromosomų skaičiumi gimę vaikai dar vadinami saulytėmis –
dėl savo nuoširdaus, šilto elgesio ir pozityvumo.
Tuo galėjau įsitikinti ir pats – 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. Dauno sindromą
turintis Benas linksmai nusiteikęs dalyvavo mūsų penktadienio nuotoliniame pokalbyje apie
saulytes auginančių tėvų kasdienybę ir iššūkius. Iš Gabrielės (kuri turi ne ką mažiau pozityvumo)
išgirdau, kad, nepaisant vis dar egzistuojančių tam tikrų institucinių sunkumų, Dauno sindromą
turinčių žmonių padėtis per pastarąjį dešimtmetį vis tik smarkiai pasikeitė į gerąją pusę – didelį
vaidmenį atlieka besikeičiantis visuomenės požiūris ir geresnė Dauno sindromą turinčių vaikų
integracija dar mokyklose. Geresnių argumentų, kodėl svarbu #nenurašytiOpalaikyti, surasti būtų
sunku.
Norintiems geriau suprasti, kuo gyvena Dauno sindromą turinčių vaikų tėvai – Gabrielė apie savo
šeimos kasdienybę rašo „Facebook“ paskyroje „Dideli maži Beno stebuklai“.

VEIKLA LIETUVOJE

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, kad:
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.

 

Kviečiu susipažinti su Sąjūdžio prieš Astravo AE 2020 metų veiklos ataskaita internete adresu https://bit.ly/3qw8PTt.

VEIKLA LIETUVOJE
Pirmąjį 2021 m. pusmetį nuveikėme šiuos darbus:
Sausio 20 d.
Sąjūdis prieš Astravo AE kreipėsi į šalies premjerę Ingridą Šimonytę, sveikindamas šios
Vyriausybės pastangas užtikrinti Antiastravinio įstatymo laikymąsi ir ragindamas kuo greičiau
siekti bendro sutarimo, kad Lietuvoje ir Baltijos šalyse necirkuliuotų komercinis Astravo AE
pagamintos elektros srautas bei nešvaria elektra nebūtų prekiaujama. 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.
Peticijos tekstą galima rasti internete adresu http://bit.ly/PeticijaAstravas
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
1986 m. balandžio 26-osios rytą, sovietinėje Ukrainoje sprogus Černobylio atominės elektrinės reaktoriui, Europa patyrė skaudžiausią branduolinę
katastrofą istorijoje, kurios pasekmės jaučiamos iki šiol. Tačiau praėjus 35-eriems metams šalia Lietuvos sienos ir vėl esame priversti stebėti panašų, jau
kartą iki katastrofos privedusį požiūrį į branduolinę saugą – Astravo AE veikia pažeisdama tarptautines konvencijas, neįgyvendinus saugumo reikalavimų,
slepiant informaciją apie įvykusius incidentus ir jų pasekmes. Tad kyla pagrįstas klausimas – ar tikrai Europos šalys išmoko Černobylio pamoką?
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
Įrašą galima rasti internete adresu https://www.facebook.com/AstravuiSTOP/videos/795838754380421.
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VEIKLA LIETUVOJE
Balandžio 29 d.
Černobylio katastrofos 35-ųjų metinių išvakarėse Astravo AE interneto svetainėje pasirodžius žiniai
apie galinčią pasikartoti branduolinę nelaimę, išsiuntėme už energetiką atsakingai eurokomisarei
Kadri Simson laišką, kuriame raginame Europos Komisiją reaguoti į šį įvykį.
Daugiau informacijos internete adresu https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1398619/
eurokomisare-simson-paraginta-reaguoti-i-viesa-ispejima-apie-astravo-ae-gresiancia-nelaime?
bclid=IwAR0NRWVYD_pP0RpFQMAO36A0-tSkXGZX1HNPBzJp52EfLgZEZJ9hp4vcFjw.

Gegužės 12 d.
Nuotolinė diskusija „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://www.facebook.com/AstravuiSTOP/videos/
473472700380493/.

Gegužės 31 d.
Sąjūdis prieš Astravo AE kreipėsi į Baltijos Asamblėjos delegacijų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
pirmininkus, ragindamas 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.
Kvietimas pareikšti savo pilietinę poziciją dėl „Siemens“ paramos Astravo AE
Nepaisant 2020 m. įvykusių suklastotų prezidento rinkimų Baltarusijoje, žiaurių režimo represijų
prieš baltarusių pilietinę visuomenę, šimtų nekaltų įkalintų ir kankinamų žmonių, koncernas
„Siemens“ iki šiol tiekia į Baltarusiją įrangą projektams, susijusiems su Astravo AE.
Pagal 2021 m. vasario 15 d. Baltarusijos energetikos įmonės „Minskenergo“ sudarytą sutartį iš
„Siemens Energy“ yra numatyta įsigyti didelės galios įrangos už 101,2 milijono eurų. Dalį šių pinigų
ketinama panaudoti 300 megavatų (MW) galios elektrinės statyboms Baltarusijoje. Papildomi
rezerviniai pajėgumai reikalingi pradėtai eksploatuoti nesaugiai Astravo atominei elektrinei bei šios
elektrinės plėtrai.
Laikomės pozicijos, kad Europos Sąjungos kompanijos neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai remti
teroristinio režimo projektų ir tokiu būdu prisidėti prie naujų reaktorių paleidimo nesaugioje Astravo
AE.
Todėl visiems bendraminčiams ir bendramintėms, palaikantiems laisvės ir demokratijos idėjas
Baltarusijoje, pasiūlėme nusiųsti mūsų paruoštą laišką koncerno „Siemens AG“ ir „Siemens
Energy“ vadovams ir paraginti juos nutraukti įrangos, reikalingos Astravo AE plėtrai, tiekimą į
Baltarusiją.
Daugiau informacijos ir siūlomas laiško tekstas internete adresu https://bit.ly/35GhcCW.

Daugiau apie mūsų veiklą kviečiame skaityti www.astravuine.lt
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Kovo 26 d.
Projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ rėmuose vyko nuotolinė pamoka-diskusija
su Anykščių Jono Biliūno gimnazistais apie žiedinę ekonomiką. Jos metu aptarėme kaip ir kokiais
būdais mes kiekvienas galime prisidėti prie vartotojiškumo mažinimo ir mūsų planetos išsaugojimo.

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.
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“.
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Parodų ciklas „Pasakojimai“
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.
Jūratės Mykolaitytės kūrinių paroda „Tapyba“
„Mano paveikslų herojai – miestas, jo architektūra. Per
juos perteikiu savo jausmus, vizijas ir nuotaikas.
Parodoje – paskutiniųjų kelerių metų darbai, tai
laikotarpis, paženklintas pandemijos, lydimas baimės
ir netikrumo. Paveiksluose siekiau išreikšti ne tik
grėsmes, vienatvės pojūtį, bet ir pavaizduoti paprastų
kasdienių motyvų grožį.“

Gegužės 28 d.
Renatos Kopač tapybos kūrinių paroda „Sekant saulę“
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„Kiekvieną dieną mes sekame Saulę. Ši žvaigždė yra mūsų energijos šaltinis ir gyvenimo dalis. Nors ji
tolima ir nepasiekiama, bet mes esame labai priklausomi ir veikiami jos. Darbų cikle „Sekant
saulę“ stengiuosi apsiriboti keliais motyvais, kuriais visaip manipuliuoju. Įkvėpimo ieškau metaforose
– Saulė yra visur, bet ji niekaip prie mūsų nepriartėja ir lieka nepasiekiama. Saulės diską vaizduoju iš
geometrinių formų ir kontrastingų spalvų, stengiuosi išnarplioti sudėtingą realybės ir fantazijos
tarpusavio ryšį, kūrinius užkoduodama paslėptais simboliais ir užuominomis. Darbo procese
paveikslas kinta, kol įgauna savo nuotaiką, iloso iją ir pasakojimą.“
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Liepos 2 d.
Savicko suaugusiųjų dailės mokyklos tapybos plenero ,,Žvilgsnis į Trakų Salos
pilį“ darbų paroda.
Šis tapybos pleneras yra antroji dalis pernai vykusio plenero ,,Žvilgsnis iš pilies“. Savicko
dailės mokykla, pernai paminėjusi savo dvidešimtmetį, šiemet surengė jau devynioliktąjį
tapybos plenerą gamtoje. Devynias dienas šešiolika dalyvių tapė tai, kas supa ir žvelgia į
Trakų Salos pilį: karaimų kenesą, miesto baziliką, menančią Vytauto Didžiojo laikus ir,
žinoma, nuostabią gamtą – ežerų įlankas ir kilpas. Plenero metu buvo sukurta apie
šešiasdešimt paveikslų su pakrančių promenadų vaizdais ir karaimų bendruomenės narių
portretais.

MANO
KOMENTARAI
ŽINIASKLAIDOJE
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 pro ilio pokyčiai ir
piliečių balsas. Prieiga per internetą: https://bit.ly/3wrYbjs.
Petras Auštrevičius. Europa pro Lietuvos langą. Prieiga per internetą: https://bit.ly/
3gmCM5E.
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
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jų politinį persekiojimą. Prieiga per internetą: https://bit.ly/3gDshK0.

