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Vilnius 

Gerbiami EUROPOS PILIEČIŲ METŲ BAIGIAMOJO RENGINIO „KAIP KIEKVIENUS 

METUS PAVERSTI PILIEČIŲ METAIS?“ dalyviai, gerbiami Europos piliečiai, atstovaujantys 

pilietinės visuomenės ir nevyriausybinėms organizacijoms, Europos valstybėms, Europos Sąjungos 

institucijoms, Europos Tarybai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.  

Man be galo malonu pasveikinti Jus Lietuvoje, Vilniuje, Seime, renginyje, kuris toks svarbus 

Europos piliečiams.  

Simboliška, kad ši konferencija vyksta Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės 

parlamente, kadangi būtent parlamentas atstovauja tautai, yra renkamas žmonių ir dirba žmonių 

labui.  

Europos piliečių metų iniciatyva buvo siekiama paskatinti Europos piliečius aktyviau įsitraukti 

į Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesą nacionalinės politikos formavimą, savanorišką ir 

nevyriausybinę veiklą. Man labai malonu matyti rezultatą, nes ši konferencija rodo, kad mūsų 

bendros pastangos padaryti Europą demokratiškesne buvo sėkmingos.  

Ši konferencija subūrė išskirtinio masto Europos pilietinės visuomenės tinklus ir organizacijas, 

kurios glaudžiai bendradarbiauja siekdamos skatinti aktyvų pilietiškumą, kuris yra Europos 

Sąjungos demokratijos kertinis elementas. Tai 62 ES lygmens nevyriausybinės organizacijos ir 

tinklai, jungiantys daugiau nei 4 500 organizacijų iš 50 Europos valstybių. Šios organizacijos dirba 

daugelyje sričių: šveitimo, žmogaus teisių, jaunimo, lyčių lygybės, sveikatos, pilietybės ir kitose 

srityse. Tai didžiausia tokių pilietinės visuomenės organizacijų koalicija Europos Sąjungoje.  

Europos piliečių metų iniciatyvos nuveiktas darbas išties įspūdingas. Todėl norėčiau 

pasveikinti tris darbo grupes ir padėkoti už jų neįkainojamas pastangas, kad ES pilietiškumo 

klausimai atsidurtų politinės darbotvarkės centre, kaip teigiama išsamiame dokumente „Mūsų ir 

Europos vardan! Demokratiško Europos pilietiškumo link“ (angl. It's about Us, it's about Europe! – 

Towards Democratic European Citizenship).  

Kaip Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, taip pat kaip buvęs ministras pirmininkas ir 

gynybos ministras, norėčiau pabrėžti, kad Europos piliečių metai ir ši konferencija turėtų reikšti 

paskatinimą ir paramą mūsų bendrapiliečiams Rytų Partnerystės šalyse – Ukrainoje, Gruzijoje, 

Moldovoje, Azerbaidžane, Armėnijoje ir Baltarusijoje, valstybėse, kuriose piliečiai siekia būti 

svarbūs savo vyriausybėms ir siekia būti gerbiami.  

Dabar, kai mes čia šiltai ir patogiai sėdime, Ukrainos piliečiai Kijevo gatvėse kenčia šaltį, yra 

nėra tikri dėl savo ateities, tačiau kovoja už demokratišką ir europietišką šalies ateitį. Todėl raginu 



visus EUROPOS PILIEČIŲ METŲ BAIGIAMOJO RENGINIO dalyvius išreikšti solidarumą ir 

paramą Ukrainos piliečiams.   

Galiausiai, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos Komisijos Europos piliečių metų darbo 

grupei, kuri suorganizavo šį renginį, Europos piliečių metų aljansui, Lietuvos Užsienio reikalų 

ministerijai ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kurie taip pat 

reikšmingai prisidėjo rengiant šią konferenciją. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios 

Lietuvos vardu dėkoju Jums visiems: mes didžiuojamės ir jaučiamės svarbūs Europos piliečiai!  

Linkiu vaisingų ir įdomių diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis ir gerąją praktika ir tiesiog gerai 

ir jaukiai praleisti laiką mūsų gražiame ir nuostabiame Vilniuje!  

KIEKVIENUS METUS PADARYKIME EUROPOS PILIEČIŲ METAIS! KARTU 

PAVERSKIME TAI REALYBE!  

 


