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PIRMININKAUJANČIO PARLAMENTO IŠVADOS 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, kaip pirmininkaujantis parlamentas, 

atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10–12 d. Parlamentinio demokratijos forumo priimtoje 

Vilniaus deklaracijoje numatytus tikslus, vėlesnes deklaracijas ir dokumentus, 

atsižvelgdamas į Demokratijų bendrijos priimtus dokumentus,  

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos (ES) sutarties 8 straipsnį, pagal kurį „Sąjunga plėtoja 

ypatingus santykius su kaimyninėmis šalimis siekdama sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą 

gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo santykiai“,  

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seime 2013 m. rugsėjo 4–6 d. vykusios 

Tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos 

politikos konferencijos išvadas ir 2013 m. spalio 27–29 d. vykusio L COSAC posėdžio 

pasiūlymą, 

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine ASHTON 2013 m. 

lapkričio 21 d. pareiškimą dėl Ukrainos, 

atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Herman VAN 

ROMPUY ir Europos Komisijos Pirmininko José Manuel BARROSO bendrą pareiškimą dėl 

Ukrainos;  

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Rusijos daromo 

spaudimo Rytų partnerystės šalims ir į 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos kaimynystės 

politika: siekis stiprinti partnerystę“; 
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Demokratijos skatinimas pasaulyje 

1) reiškia paramą pagrindinėms vertybėms ir principams, nustatytiems Visuotinėje žmogaus 

teisių deklaracijoje, tarptautiniuose susitarimuose dėl žmogaus teisių, Jungtinių Tautų 

Generalinio Sekretoriaus 51-ajai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijai pateiktoje 

Demokratizacijos darbotvarkėje ir kituose tarptautinės teisės dokumentuose; 

2) remia ES demokratijos, lyčių lygybės ir lygių galimybių skatinimo visame pasaulyje 

politiką, ypač Rytų kaimynystėje, kaip apibrėžta Rytų partnerystės politikos tiksluose;  

3) smerkia autoritarinius ir totalitarinius režimus dėl nuolatinio, sistemingo žmogaus teisių 

pažeidinėjimo ir demokratijos slopinimo, tai yra dėl to, kas skiria tokius režimus nuo 

Demokratijų bendrijos; reiškia visišką paramą politikams, žmogaus teisių aktyvistams, pilietinės 

visuomenės veikėjams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios visame pasaulyje kovoja su 

autokratiniais ir totalitariniais režimais dėl laisvės ir demokratijos;  

4) pabrėžia, kad laisvuose ir sąžininguose rinkimuose išrinkti parlamentai yra institucijos, 

kurios įkūnija pačią demokratijos koncepciją, nes jie atstovauja žmonių valiai; ragina reguliariai 

rengti parlamentarų iš naujai sukurtų arba atkurtų demokratinių šalių ir atstovų iš ilgai 

egzistuojančių demokratinių šalių tarpparlamentinius susitikimus, konsultacijas ir gerosios 

patirties seminarus siekiant keistis nuomonėmis tokiomis temomis kaip demokratijos ir 

parlamento įtvirtinimas bei pilietinės visuomenės stiprinimas; pabrėžia, kaip svarbu kurti 

priemones, kurios prisidėtų prie politinių partijų stiprinimo naujai sukurtose arba atkurtose 

demokratinėse šalyse;  

Rytų partnerystė: ambicingesnio bendradarbiavimo link 

5) pabrėžia Rytų partnerystės šalių strateginę svarbą ES ir platesniam Europos regionui ir 

akcentuoja, kad ilgalaikis šių šalių stabilumas ir saugumas bus užtikrintas tik įtvirtinus 

demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms, rinkos ekonomiką ir gerą valdymą – 

Rytų partnerystės politikos pagrindą sudarančias vertybes ir principus;   

6) sveikina padarytą pažangą siekiant su Gruzija ir Moldova pasirašyti asociacijos 

susitarimus, apimančius glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus laisvosios prekybos 

susitarimus; tikisi, kad Vilniaus Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime asociacijos 

susitarimai su šiomis šalimis bus sėkmingai parafuoti; ragina visas susijusias šalis nedelsti 

pasirašyti šių susitarimų ir tikisi jų laikino taikymo jau 2014 m.; gerai vertina Gruzijos ir 

Moldovos politinius lyderius bei pilietinę visuomenę už ryžtą ir nuoseklumą jų pasirinktame 

europinės politikos kelyje ir yra įsitikinęs, kad ilgalaikis saugumas bei šių šalių gerovė priklauso 

nuo politinės ir ekonominės asociacijos su ES lygio;  

7) atkreipia dėmesį į svarbias teismų, ekonomines ir viešojo sektoriaus reformas, kurias 

įvykdė Ukrainos valdžia derėdamasi dėl asociacijos susitarimo su ES, ir tikisi, kad šis procesas 

galų gale bus baigtas asociacijos susitarimo pasirašymu artimiausioje ateityje; yra įsitikinęs, kad 

Ukrainos visuomenė ir verslo pasaulis gaus daugiausia naudos iš glaudžių politinių ir 

ekonominių ryšių su ES; todėl ragina ES Ukrainai palikti atviras duris ir nežlugdyti Ukrainos 

žmonių siekių ir vilčių, susijusių su integracija į ES;  
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8) gerai vertina Europos Parlamento stebėsenos misijos Ukrainoje pastangas ir darbo 

rezultatus ir nori padėkoti buvusiam Europos Parlamento Pirmininkui Patui COX‘UI ir buvusiam 

Lenkijos Respublikos Prezidentui Alexanderiui KWÁSNIEWSKIUI už neblėstantį ryžtą ir 

pasiaukojimą spręsti selektyvaus teisingumo problemas ir skatinti būtinas teismų reformas 

Ukrainoje; 

9) smerkia akivaizdų politinį ir ekonominį spaudimą, kurį daro Rusija Ukrainai ir kitoms 

Rytų partnerystės šalims artėjant Vilniuje vyksiančiam Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio 

susitikimui; laikosi nuomonės, kad taip tvarkant tarptautinius reikalus pažeidžiamos civilizuotos 

tarptautinės bendruomenės normos, kaip apibrėžta Helsinkio susitarimuose, Pasaulio prekybos 

organizacijos taisyklėse, Jungtinių Tautų chartijoje ir tarptautinėje teisėje apskritai, ir tai neturėtų 

vykti XXI a. Europoje; ragina valstybes nares, Europos Komisiją ir Europos Parlamentą laikytis 

vieningo požiūrio į tokį elgesį ir padidinti įsipareigojimus ir paramą Ukrainai bei kitoms Rytų 

partnerystės šalims, kad šios šalys turėtų realią ir tvarią alternatyvą įvairioms Rusijos siūlomoms 

politinės ir ekonominės integracijos formoms;  

10) mano, kad supaprastintas vizų režimas, ypač bevizės kelionės, gali gerokai sustiprinti 

žmonių tarpusavio ryšius ir veikti kaip šalių partnerių europinio pasirinkimo katalizatorius; 

sveikina vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimo su Armėnija pasirašymą, ketinimą 

pasirašyti vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Azerbaidžanu bei Gruzijos, Moldovos ir 

Ukrainos pasiektą pažangą įgyvendinant vizų režimo supaprastinimo veiksmų planus (VRSVP); 

džiaugiasi 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos pasiūlymu leisti Šengeno erdvėje be vizos keliauti 

biometrinius pasus turintiems Moldovos piliečiams ir tikisi, kad panašūs pasiūlymai bus pateikti 

dėl Gruzijos ir Ukrainos, kai bus įgyvendinti atitinkamuose VRSVP nustatyti kriterijai; 

11) pabrėžia, kad nepaisant politinių lyderių veiksmų pilietinė visuomenė Rytų partnerystės 

šalyse yra brandesnė nei kada nors anksčiau, kaip rodo visoje Ukrainoje besitęsiantys masiniai 

protestai, reiškiantys paramą asociacijos su ES procesui, ir kad galų gale demokratinių reformų 

sėkmė šiose šalyse priklausys nuo pilietinių visuomenių stiprybės ir gyvybingumo; ragina 

atitinkamas ES institucijas toliau bendrauti su šalių partnerių pilietine visuomene, ypač tose 

šalyse, kuriose lėčiausiai vyksta reformos, kaip Baltarusijoje; mano, kad įvairių 2014–2020 m. 

finansiniu laikotarpiu numatytų profesinių, kultūrinių ir studentų mainų programų, kaip Erasmus 

Plius, plėtra Rytų partnerystės šalyse galėtų gerokai sustiprinti šių šalių ir ES jaunimo ryšius;  

12) pabrėžia ypatingą parlamentų vaidmenį stiprinant ES ir Rytų partnerystės šalių žmonių 

tarpusavio ryšius tiek per tarpparlamentinį bendradarbiavimą su šiomis šalimis, pavyzdžiui, per 

Parlamentinį demokratijos forumą, EURONEST arba NATO, Europos Tarybos, Europos 

saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentines asamblėjas, tiek per tiesioginį 

bendravimą su pilietine visuomene; mano, kad reikia išnagrinėti galimybes, kaip įtraukti ES 

nacionalinių parlamentų narius į EURONEST parlamentinės asamblėjos darbą ateityje; 

13) pabrėžia tvirtą pagrindinių politinių partijų Lietuvoje paramą Rytų partnerystės šalių 

europiniam pasirinkimui ir primena, kad glaudesnės šių šalių politinės ir ekonominės asociacijos 

su ES užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.   
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1 PRIEDAS. EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ UŽSIENIO REIKALŲ 

KOMITETŲ PIRMININKŲ IR PARLAMENTINIO DEMOKRATIJOS FORUMO 

SUSITIKIMO EIGA 

Bendrosios pastabos 

Europos Sąjungos parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkų ir Parlamentinio 

demokratijos forumo susitikimas vyko 2013 m. lapkričio 27–28 d. Lietuvos Respublikos Seime 

Vilniuje.  

Susitikimą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetų pirmininkas 

prof. Benediktas JUODKA ir Parlamentinio demokratijos forumo pirmininkas Emanuelis 

ZINGERIS. Dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras 

AUŠTREVIČIUS. 

Pirmasis posėdis „Europos Sąjungos Rytų partnerystė: ambicingesnio 

bendradarbiavimo link“ padalytas į tris dalis. Pirmojoje dalyje (Europos Sąjungos Rytų 

partnerystė: Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse) kalbėjo J. E. Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Antanas LINKEVIČIUS ir J. E. Moldovos 

Respublikos Parlamento Pirmininkas Igor CORMAN. Antrojoje dalyje (Europos Sąjungos Rytų 

partnerystės šalių požiūris) kalbėjo Moldovos Respublikos Parlamento Užsienio reikalų ir 

Europos integracijos komiteto pirmininkė Ana GUŢU, Gruzijos Parlamento Užsienio ryšių 

komiteto pirmininkas Tedo JAPARIDZE ir Armėnijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo 

Užsienio ryšių komiteto pirmininkas Artak ZAKARYAN. Trečiojoje dalyje (Ukrainos kryptis) 

pranešimus skaitė Europos Parlamento stebėsenos misijos Ukrainoje narys, buvęs Europos 

Parlamento Pirmininkas Pat COX, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas Vitaliy KALYUZHNYI, Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys Vitali 

KLITSCHKO ir Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar BROK.   

Antrajame posėdyje „Pereinamojo laikotarpio demokratijos: dalijimasis patirtimi 

kalbėjo J. E. Maroko Atstovų Rūmų Pirmininkas Karim GHELLAB, Europos Parlamento narys, 

buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas prof. Vytautas LANDSBERGIS ir 

Lietuvos Respublikos Seimo narė, Moterų parlamentinės grupės pirmininkė prof. Marija Aušrinė 

PAVILIONIENĖ. 

PIRMASIS POSĖDIS. EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ PARTNERYSTĖ: 

AMBICINGESNIO BENDRADARBIAVIMO LINK  

Europos Sąjungos Rytų partnerystė: ambicingesnio bendradarbiavimo link 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Antanas LINKEVIČIUS 

kalbėdamas pasveikino Europos Komisijos sprendimą siūlyti suteikti Moldovos piliečiams bevizį 

įvažiavimą į ES; pasidžiaugė Gruzijos ir Moldovos padaryta pažanga siekiant asociacijos 

susitarimų (AS) su ES ir ketinimu parafuoti susitarimus Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio 

susitikime Vilniuje. Tikėjosi, kad asociacijos susitarimai bus pasirašyti iki 2014 m. rudens. 

Ministras šiek tiek skeptiškiau atsiliepė apie Ukrainos pasirengimą pasirašyti asociacijos 

susitarimą Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime, tačiau pabrėžė, kad durys Ukrainai turi likti 
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atviros. Be to, akcentavo, kad padaryta pažanga derybose su Ukraina dėl Vizų liberalizavimo 

veiksmų plano. Kitaip tariant, Ukraina vis dar žengia link Europos ir, kaip rodo paskutiniai 

veiksmai, jos kursas nepasisuko 180 laipsnių kampu. L. A. LINKEVIČIUS taip pat pasinaudojo 

galimybe pagirti Pat COX‘O ir Alexanderio KWÁSNIEWSKIO misijos darbą, iš viso per 

paskutinius 18 mėnesių Ukrainoje jie lankėsi 27 kartus.  

J. E. Moldovos Respublikos Parlamento Pirmininkas Igor CORMAN pabrėžė, kad 

Moldovos kelias siekiant asociacijos su ES nebuvo lengvas, tačiau vis dėlto Moldova tvirtai 

žengia link Europos. I. CORMAN dar kartą patvirtino Moldovos pasiryžimą įgyvendinti 

asociacijos susitarimą, glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, 

vykdyti vizų liberalizavimo procesą. Tuo pat metu Moldova pasirengusi naujiems kriterijams ir 

tolesnei integracijai. Moldovos Respublikos Parlamento Pirmininkas pabrėžė, kad daugiau kaip 

pusė Moldovos užsienio prekybos sudaro prekyba su ES, ir jis tikisi, kad šios prekybos mastas 

tik augs taikant asociacijos susitarimo bei glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios 

prekybos susitarimo nuostatas. I. CORMAN tikėjosi ir kitokio teigiamo asociacijos susitarimo 

poveikio kaip korupcijos mažėjimas ir pabrėžė, kad visos svarbiausios nuostatos galiotų ir 

Padniestrės regionui. Jis pabrėžė, kad nepaisant sudėtingos geopolitinės padėties Moldova 

nelaiko integracijos į ES žaidimu, kuriame vienas laimi tiek, kiek pralaimi kitas, ir nori palaikyti 

gerus santykius su Rytų kaimynais. 

Diskusijos metu pabrėžta, kad ES gali būti mažiau pajėgi padėti kaimynams tokiu metu, 

kai mažėja nacionaliniai biudžetai ir ES biudžetas. ES buvo dosnesnė, kai prisijungė Portugalija 

ir Ispanija arba kai prisijungė naujosios valstybės narės 2004 m. Keletas dalyvių priminė apie 

padėtį Baltarusijoje, konkrečiai apie varžomas pagrindines laisves, nepagarbą žmogaus teisėms ir 

demokratijos normoms. Dauguma dalyvių pasmerkė Rusijos daromą spaudimą Rytų partnerystės 

šalims. Gruzijos atstovas paragino ES kontroliuoti, kaip Gruzija vykdo asociacijos susitarimo 

nuostatas, ir tikėjosi, kad ES neleis Gruzijai nevykdyti demokratinių reformų. Buvo pabrėžta, 

kad ES nėra vien tik interesų, bet ir vertybių sąjunga, todėl europietiškų vertybių sklaida sudaro 

ES politikos dėl Rytų partnerių pagrindą. Pabrėžta, kad Europa nesuinteresuota geopolitinėmis 

peštynėmis su Rusija ir kad žaidimas, kuriame vienas laimi tiek, kiek pralaimi kitas, atspindi 

šaltojo karo mentalitetą. 

Rytų partnerystės valstybių požiūris 

Moldovos Respublikos Parlamento Užsienio reikalų ir Europos integracijos komiteto 

pirmininkė Ana GUŢU savo pranešime pabrėžė, kad Asociacijos susitarimas, parafuotinas 

Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo metu, sukurtų tinkamą teisinę bazę, reikalingą tam, kad 

santykiai su ES pereitų į aukštesnę bendradarbiavimo pakopą, vedančią politinės asociacijos ir 

ekonominės integracijos link. Komiteto pirmininkė A. GUŢU pristatė Moldovos patirtus 

sunkumus įgyvendinant būtinas reformas, konkurencinį spaudimą, kilusį dėl prekybos 

liberalizavimo, bei poreikį įgyvendinti dialogo dėl vizų liberalizacijos metu prisiimtus 

įsipareigojimus. Ji kalbėjo apie reformas, įgyvendintas siekiant patenkinti reikalavimus dėl maisto 

saugos, techninių nuostatų ir tinkamos kokybės infrastruktūros, sudarant sąlygas konkurencijai ir 

teikiant valstybės pagalbą, leidžiančią nuosekliai patekti į bendrą Europos rinką ir maksimaliai 

pasinaudoti visapusiško ir išsamaus laisvosios prekybos susitarimo teikiama nauda. A. GUŢU 

padėkojo ES už pasirengimą iš dalies padengti susijusias išlaidas. Ji taip pat išreiškė viltį, kad 
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Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime bus padėtas rimtas pagrindas Moldovos demokratizacijos 

tąsai ir bus sukurtas reikalingas pagreitis europinio kelio negrįžtamumui užtikrinti. 

Gruzijos Parlamento Užsienio ryšių komiteto pirmininkas Tedo JAPARIDZE, 

kalbėdamas apie europeizacijos procesą, pateikė Baltijos valstybių pavyzdį: anksti pradėjusios 

bendradarbiauti su ES, šios valstybės sugebėjo pasiekti reikšmingų pokyčių. Bendradarbiavimas 

su ES padėjo pakeisti ne tik šių valstybių politiką, bet ir tapatybę. Dabar šis sudėtingas ir visa 

apimantis transformacijos ir modernizacijos, kitaip tariant, europinės integracijos procesas turėtų 

būti svarbus ir Gruzijai. Jis sustiprintų Gruzijos ekonomiką ir demokratinę santvarką, ją 

normalizuotų ir padarytų veiksmingą, užtikrintų teisės viršenybės ir teisingumo principų 

įgyvendinimą. T. JAPARIDZE pasakė tikįs, kad asociacijos susitarimas bus viena iš priemonių 

Gruzijos priartėjimui prie Europos skatinti. Pripažindamas, kad šiuo metu Gruzija gali būti 

nepasirengusi narystei ES, kalbėtojas tikino, kad šalis įsipareigojusi eiti šiuo keliu. 

Armėnijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo Užsienio ryšių komiteto pirmininkas 

Artak ZAKARYAN pabrėžė, kad Armėnijai labai svarbus bendradarbiavimas su ES ir kad 

derybų dėl asociacijos susitarimo metu Armėnija jau įgyvendino reikšmingas reformas visose 

atitinkamose srityse. Jis priminė, kad ES ir Armėnijos susitarimai dėl vizų režimo 

supaprastinimo ir readmisijos jau patvirtinti ir ratifikuoti Europos Parlamento ir Armėnijos 

parlamento. A. ZAKARYAN pabrėžė, kad paskelbusi apie savo ketinimus prisijungti prie muitų 

sąjungos, Armėnija nepakeitė savo užsienio politikos krypties. Rusija visada buvo ir bus 

strateginė Armėnijos partnerė ir sąjungininkė, o ES yra viena iš svarbių Armėnijos partnerių. 

Kalbėtojas pastebėjo, kad Armėnijos valdžios priimtas sprendimas pagrįstas šalies ekonominės 

plėtros, energetinio ir strateginio saugumo sumetimais. 

Diskusiją pradėjo Baltarusijos demokratinei opozicijai atstovaujantis Anatoliy 

LIABEDZKA. Jis minėjo, kad Baltarusijoje nuo 1995 m. nevyko laisvi rinkimai, o politiniai 

kaliniai įkalinti iki šiol. Tačiau jis pabrėžė, kad Baltarusijos problemas galima išspręsti tik 

Minske, o ne Briuselyje, Vašingtone, Vilniuje ar Maskvoje. Dėl Gruzijos buvo pasakyta, kad ši 

šalis neturi kitos alternatyvos kaip tik būti Europoje. 80 proc. Gruzijos gyventojų remia šią 

Gruzijos politikos kryptį. Prieš metus pirmą kartą Gruzijos istorijoje vyko taikūs rinkimai ir 

pasikeitė vyriausybė, bet dabar yra rizika, kad rinkimus pralaimėjusieji bus priversti išnykti. Štai 

kodėl ES turėtų ir toliau taikyti griežtas sąlygas Gruzijai, siekdama užtikrinti jos demokratijos ir 

teisinės sistemos plėtrą. Priminta, kad tęsiasi Pietų Osetijos ir Abchazijos okupacija, bet 

pabrėžta, kad nepaisant Rusijos ekonominės blokados, Gruzijai pavyko išgyventi neimportuojant 

dujų iš Rusijos ir net išliekant neto elektros energijos eksportuotoja į Rusiją. Tuo pačiu metu 

pabrėžta, kad tokioms valstybėms kaip Gruzija itin svarbi Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės 

programos valstybių sėkmė kuriant glaudesnius ryšius su ES. Paminėta, kad ES vaidmuo 

Armėnijoje buvo įgyvendinamas iš viršaus žemyn, tai yra pastangos buvo sutelktos ties elitu. 

Reikėtų labiau įtraukti pilietinę visuomenę, siekiant sukurti iš apačios į viršų nukreiptą procesą, 

kuriuo būtų remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su ES. Be to, ES turėtų pateikti alternatyvų 

Rusijos pasiūlymams, antraip gali būti padaryta istorinių klaidų. 

Ukrainos kryptis 

Europos Parlamento stebėsenos misijos Ukrainoje narys, buvęs Europos Parlamento 

Pirmininkas Pat COX pranešė, kad Europos Parlamentas organizavo 27 vizitus Ukrainoje, 
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įskaitant 18 susitikimų su prezidentu Viktoru JANUKOVIČIUMI, 25 susitikimus su premjeru 

Mykola AZAROVU ir 17 susitikimų su Julija TIMOŠENKO. Jis patikino, kad ES ir Ukrainos 

santykiai buvo abipusiškai naudingi. Jis taip pat pabrėžė, kad dauguma Ukrainos gyventojų, ypač 

jaunimas, remia glaudesnius šalies ryšius su Europa. Štai kodėl durys Ukrainai turėtų likti 

atviros. Neaišku, kokį susitarimą sudarė Ukraina ir Rusija, tačiau ES neketina dalyvauti 

„geopolitinio aukciono politikoje,“ o nori išlikti stabili ir patikima partnerė. P. COX priminė, kad 

Julijos TIMOŠENKO klausimas buvo ne svarbiausia priežastis, lėmusi Ukrainos sprendimą 

sustabdyti asociacijos procesą: svarbiausi buvo ekonominiai sumetimai. 2014 m. vyks Europos 

Parlamento, 2015 m. – Ukrainos prezidento rinkimai, todėl Vilniaus aukščiausiojo lygio 

susitikimas buvo Ukrainos šansas, kuris vėl atsiras ne taip greitai, nes padėtis tiek ES, tiek 

Ukrainoje gali pasikeisti.  

Ukrainos Aukščiausiosios Rados Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Vitaliy 

KALYUZHNYI pripažino, kad Ukrainos tauta jau išreiškė savo paramą glaudesniems ryšiams su 

Europa, ir tai rodo demonstracijos Maidano aikštėje Kijeve. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukrainos 

teisėkūra taip pat parėmė glaudesnius ryšius su Europa, priimdama daug įstatymų, skirtų 

patenkinti asociacijos proceso keliamus reikalavimus. V.  KALYUZHNYI pritarė, kad neseniai 

priimtas sprendimas sustabdyti asociacijos procesą kenkia tarptautiniam Ukrainos įvaizdžiui, bet 

pabrėžė, kad Ukrainos ekonomika yra silpnesnė, nei manyta anksčiau, ir dėl tam tikrų trečių 

valstybių priešiškų ekonominių veiksmų prieš Ukrainą šalies vadovybei reikia laiko iš naujo 

įvertintų situaciją. 

Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys Vitali KLITSCHKO pabrėžė, kad Asociacijos 

susitarimas galėtų transformuoti šalį. Politinės represijos ir politinės bei ekonominės galios 

koncentracija keliose rankose atitolina Ukrainą nuo tikrosios demokratinių valstybių bendrijos. 

V. KLITSCHKO nuomone, Ukrainos gyventojai siekė gyventi teisės viršenybės, žmogaus teisių 

principais grindžiamoje valstybėje, kurios piliečiai laikosi aukštų socialinių reikalavimų. Tačiau, 

pasak kalbėtojo, jų viltys žlugo, nes prezidentas V. JANUKOVIČIUS savo interesus laiko 

svarbesniais už Ukrainos gyventojų interesus. Kalbėtojui atrodo, kad ekonominiai sumetimai, 

kuriais grindžiamas asociacijos proceso sustabdymas, buvo tik dingstis, o prezidentas kur kas 

geriau jaučiasi posovietinės erdvės autoritarinių lyderių klube, nei demokratinių ES lyderių 

kompanijoje. 

Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar BROK gynė Europos 

kaimynystės politiką, sakydamas, kad ji jau davė rezultatų. Jis pripažino, kad jei ES nori tapti 

svarbia regionine jėga, jai reikia tobulinti savo veikimo strategiją ir nuosekliau išnaudoti visas 

savo politikos kryptis, tokias kaip prekybos, energetikos ar migracijos politika. Jis taip pat 

pabrėžė, kad argumentuojantys, esą ES nepakankamai daug pasiūlė Ukrainai, nesupranta ES 

veikimo esmės. ES – tai vertybių sąjunga, o ilgainiui tokios vertybės kaip teisės viršenybė ir 

stabili demokratija skatina investicijas. E. BROK pabrėžė, kad siekiant įgyvendinti reformų 

darbotvarkę valstybėms partnerėms reikėjo iš tikrųjų vadovautis ES vertybėmis. Ukrainos 

valdžios naudojami ekonominiai argumentai tėra alibi. Kalbėtojas taip pat pabrėžė, kad Vilniaus 

aukščiausiojo lygio susitikimas – tai ne proceso pabaiga, o tik vienas iš jo žingsnių. Net jei 

valstybių partnerių žingsniai ne visada dideli ir reikšmingi, pokyčiams reikia laiko ir svarbu 

pripažinti, kad įgyvendindamos reformas tokios valstybės kaip Ukraina, Gruzija ir Moldova jau 

padarė reikšmingą pažangą.   
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Diskusijų metu visi dalyviai išreiškė paramą Ukrainos europinei darbotvarkei. Buvo 

pabrėžta, kad Ukraina anksčiau buvo sėkmės pavyzdys, tačiau po 2010 m. demokratijos situacija 

šalyje suprastėjo. Rytų partnerystės programa – reikalinga ir rimta programa, bet ji naudinga tik 

toms valstybėms, kurios į ją žiūri rimtai. Asociacija su ES reikalauja tikrų demokratinių reformų, 

todėl nenuostabu, kad ji kelia baimę autoritariškiems lyderiams. Pabrėžta, kad Ukraina – Rytų 

Europos regiono varomoji jėga, todėl jos sėkmė labai svarbi ir kitoms regiono valstybėms. Buvo 

išreikšta nuomonė, kad tautos valia švęs pergalę ir Ukraina sukurs glaudesnius ryšius su ES, nes 

to nori Ukrainos tauta. Buvo pasiūlyta, kad ES suteiktų Ukrainai bevizį režimą, nes tai būtų 

teigiamas signalas ukrainiečiams. Dalyviai taip pat pasisakė prieš Rusijos Ukrainai daromą 

spaudimą. Kai kurie kalbėjo apie naują geležinę uždangą, kurią Rusija mėgina statyti Europos 

rytuose. Pabrėžta, kad nepriklausomoms valstybėms nereikia atsiklausti Rusijos prieš plėtojant 

ryšius su ES ir kad XXI amžiuje Europos neturėtų užvaldyti kolonializmas. 

ANTRASIS POSĖDIS. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO DEMOKRATIJOS:  

DALIJIMASIS PATIRTIMI 

J. E. Maroko Atstovų Rūmų Pirmininkas Karim GHELLAB kalbėjo apie konstitucines 

reformas, kurias Marokas įvykdė po 2011 m. pradžioje prasidėjusio Arabų pavasario. Marokas 

laikėsi kitokio požiūrio nei jo kaimynės arabiškosios šalys ir noriai patenkino Maroko žmonių 

reikalavimą dėl didesnės demokratijos ir platesnių žmogaus teisių. Nauja Maroko Konstitucijos 

redakcija patvirtinta referendumu 2011 m. pabaigoje. Naujojoje Konstitucijoje įtvirtinta daug 

naujų pilietinių teisių, įskaitant žodžio laisvę, socialinę moterų lygybę, kalbinių mažumų teises ir 

teisėjų nepriklausomybę. Ministras Pirmininkas vietoj karaliaus tapo Vyriausybės galva ir 

Vyriausybės tarybos pirmininku bei įgijo galią paleisti parlamentą. Maroko parlamento rinkimai 

įvyko 2011 m. lapkričio mėn., valdžia perėjo opozicijos partijoms.  

Europos Parlamento narys, buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas prof. 

Vytautas LANDSBERGIS įspėjo dėl terminų „liaudies demokratija“, „valdoma demokratija“ 

arba „suvereni demokratija“ vartojimo. Anot jo, tai yra „orveliška kalba“, kuri kelia pavojų 

pačiai demokratijos sąvokai. Todėl skirtingos valdymo formos turėtų ir toliau konkuruoti pagal 

modelį demokratija prieš nedemokratiją. Selektyvus teisingumas reiškia nedemokratinius 

įstatymus, kaip šiuo metu yra kai kuriose Rytų partnerystės šalyse. Prof. V. LANDSBERGIO 

nuomone, demokratija reiškia pagarbą kiekvienam žmogui ir sveikam protui apskritai. 

Demokratija nėra doktrina, kurios mokoma arba kuri išmokstama, o išmintingas, išugdytas 

žmogaus požiūris į visa gyva ir negyva, kas mus supa, įskaitant ir to paties likimo brolius bei 

seseris.  

Lietuvos Respublikos Seimo narė, Moterų parlamentinės grupės pirmininkė prof. Marija 

Aušrinė PAVILIONIENĖ kalbėdama daugiausia dėmesio skyrė moterų lygybei. Kalbėtoja 

pabrėžė, kad lyčių lygybė yra žmogaus teisė, kurią reikia gerbti ir puoselėti, nes reali demokratija 

neįmanoma be lyčių lygybės. Pasak prof. M. A. PAVILIONIENĖS, daugybė duomenų įrodo 

lyčių nelygybės mastą tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Ji pabrėžė, kad pasaulyje moterys 

sudaro ne daugiau kaip 20 proc. politikų. Visame pasaulyje moterys šeimai skiria 80 proc. savo 

laiko, o vyrai – tik 20 proc. Prof. M. A. PAVILIONIENĖ taip pat kalbėjo apie kitas svarbias 

problemas kaip kontraceptinių priemonių naudojimas, reprodukcinė sveikata, moterų 

dalyvavimas bendrovių valdybose ir kt. Ji pasidžiaugė, kad 2013 m. spalio 27–29 d. Vilniuje 

vykusiame jubiliejiniame L COSAC susitikime įsteigtas Moterų forumas.  
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Vykusiose diskusijose pabrėžta, kad yra panašumų tarp arabiškame pasaulyje po Arabų 

pavasario ir Rytų Europoje po komunizmo žlugimo prasidėjusios demokratinės pertvarkos. 

Arabiškos šalys paragintos mokytis iš Rytų Europos šalių patirties. Siekiant sukurti tikrą 

demokratiją, pirmosioms patarta mažinti ekstremizmą, nes demokratijai kenkia visi dideli 

kraštutinumai, nepaisant politinių jėgų pobūdžio. Pabrėžta, kad Europoje demokratijai taip pat 

iškilęs pavojus dėl didėjančio populizmo ir ekstremizmo po ekonomikos ir finansų krizės. 

Dalyviai sutiko, kad nėra geresnės valdymo formos nei demokratija, tačiau demokratijai sukurti 

reikia laiko. Tuo pačiu metu lygybė, ne tik lyčių, bet ir religinė, yra būtina laisvos visuomenės 

egzistavimo sąlyga. Svečiai iš islamiškų šalių pabrėžė, kad lyčių lygybė neprieštarauja islamui.  


