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„Jūsų Ekscelencijos, garbūs svečiai, 

man be galo malonu pasveikinti Jus visus, atvykusius į Lietuvos sostinę Vilnių dalyvauti 

Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijoje. 

Noriu pasidžiaugti, kad pirmą kartą Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijoje 

dalyvauja Rytų partnerystės šalių parlamentų pirmininkai. Jūsų dalyvavimas šiandien yra ir 

simboliškas, ir aktualus kaip niekada anksčiau. 

 

Ponios ir ponai, 

Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai siekė, kad po kiekvieno susitikimo būtų 

parengti politiniai dokumentai – išvados. Tikimės, kad ši praktika prigis ir bus tęsiama ateityje. 

Neabejoju, kad rytoj konferencijoje, aptardami visai Europai svarbius klausimus, įdomiai ir 

turiningai diskutuosime bei apsikeisime įvairiomis nuomonėmis. Pagal parlamentinės demokratijos 

tradiciją tai įprasta ir suprantama. Esame patyrę politikai, todėl gerai žinome, kad tiesa gimsta 

diskutuojant ir ieškant kompromiso. 

Juk visus mus, kolegas parlamentarus, vienija bendras tikslas – tarnauti savo šalies žmonėms. 

Rinkėjų mums suteiktas mandatas reiškia didelę atsakomybę ne tik už atskirų valstybių žmonių 

gerovę, bet ir už visos vieningos Europos ir jos kaimyninių šalių stabilumą bei saugumą. 

Perfrazuodama prancūzų dramaturgo Žano Batisto Moljero (Jean-Baptiste Moliere) žodžius, 

noriu pažymėti, kad mes, politikai, puikiai suprantame, jog esame atsakingi rinkėjams ne tik už tai, 

ką nuveikiame, bet ir už tai, ko nepadarome. 

Todėl pabaigai noriu pabrėžti, kad net sunkiausiais laikais Europa sugebėdavo susitelkti, 

atrasti savyje bendromis vertybėmis ir idėjomis grindžiamos vidinės jėgos ir įrodyti, kad nebūna 

neįgyvendinamų užduočių ar neįveikiamų sunkumų. 

 

Ponios ir ponai, 

noriu priminti, kad šiuo gausiu ir svarbiu renginiu Lietuva užbaigs pirmininkavimą Europos 

Sąjungos Tarybai, todėl negaliu praleisti progos nuoširdžiai pasidžiaugti, kad mūsų valstybė 

garbingai išlaikė jai patikėtą užduotį ir sėkmingai perdavė estafetę kolegoms graikams. Noriu jiems 

palinkėti sėkmės toliau pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai šiuo svarbiu ir atsakingu 

laikotarpiu. 

Linkiu mums visiems sėkmingų darbų konferencijoje, o šį vakarą praleisti maloniai ir 

turiningai.“ 

 


