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Gerbiamieji susitikimo dalyviai, svečiai, ponios ir ponai, 

man tenka didelė garbė pasveikinti Jus, šį rytą taip gausiai susirinkusius į pirmąjį 

steigiamąjį COSAC moterų forumą, kuris vyksta Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų 

konferencijos jubiliejinio – penkiasdešimtojo – posėdžio metu. Ypač malonu čia matyti ir 

nemažai vyrų. Ačiū jums, kad prisijungėte prie moterų. 

Noriu pabrėžti, kad tai yra pirmasis kartas COSAC posėdžių istorijoje, kai moterys 

parlamentarės susirenka diskutuoti aktualiausiais Europos Sąjungai klausimais. Tai 

nepaprastai svarbu.  

 COSAC moterų forumo tikslas – skatinti aktyvesnį moterų parlamentarių 

bendradarbiavimą ir dalyvavimą priimant svarbius Europos Sąjungai sprendimus. 

 Tiek visuomenėje, tiek ir politikoje svarbi darna. Įprastai vyrai linkę skirti didesnį 

dėmesį finansams, ekonomikai, saugumui ir gynybai, tuo tarpu moterys neleidžia pamiršti 

tokių sričių, kaip socialinė apsauga, švietimas ir kultūra. Tad idėja kviesti moteris 

bendradarbiauti, skatinti plačiau įsitraukti į politinę veiklą, mano nuomone, veda prie 

didesnės darnos ne tik politikoje, bet ir apskritai visuomenės gyvenime.  

Idėja įsteigti Moterų parlamentarių forumą gimė mūsų susitikime su Prancūzijos 

Respublikos Senato pirmininko pavaduotoja ponia Bariza Kijari šių metų liepą, Paryžiuje, 

kada mes kartu su Seimo Pirmininko pavaduotoju ponu Petru Auštrevičiumi, kaip 

pirmininkaujančios Europos Sąjungos Tarybai valstybės parlamento atstovai, viešėjome 

Prancūzijos Senate ir pristatėme Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 

parlamentinį matmenį.  

Tą dieną ponia Bariza prasitarė, kad ruošdamasi susitikimui daug domėjosi ir skaitė 

apie Lietuvą. Todėl man ypač malonu pasveikinti ją čia, Lietuvoje. Norėčiau nuoširdžiai 

padėkoti poniai Barizai už parodytą dėmesį COSAC posėdžiui, už sutikimą dalyvauti šiame 

renginyje, atidėjus ypač svarbius darbus Senate, būti čia su mumis ir kartu įgyvendinti šią 

prasmingą idėją. 

Ačiū Jums, gerbiamoji ponia Bariza. 

Mieli svečiai, kolegos, 
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kviečiu jus aktyviai diskutuoti dėl COSAC moterų forumo tikslų ir vizijos. Ypač 

norėtųsi išgirsti Jūsų visų nuomonę dėl šio forumo įsteigimo ir siūlymo Forumui plėtoti 

nuolatinę veiklą, pakviečiant Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausiančių valstybių 

parlamentus tęsti Vilniuje pradėtus darbus.  

Linkiu Jums visiems vaisingų diskusijų.  


