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Man didelė garbė pasveikinti Jus, šiandien susirinkusius istorinėje Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 

11-osios Akto salėje. 

Ši konferencija – vienas iš renginių, susijusių su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai. Iš viso 

Parlamente tokių surengta dešimt, taip pat įvyko devyni parlamentinio matmens renginiai. Dar vienas 

numatytas Europos Parlamente gruodţio 17 dieną. 

Taigi, kaip matote, Lietuvos pirmininkavimas buvo išties labai aktyvus ir ambicingas. Būtent tokį 

tikslą sau kėlėme – ir manau, jog jį įgyvendinome. 

Malonu ir dţiugu, jog Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai uţdarymo renginiu tapo būtent Europos 

piliečių metų baigiamoji konferencija. Tai labai simboliška – prieš keletą dienų, gruodţio 10-ąją, 

paminėjome Ţmogaus teisių dieną. 

Mūsų šalis aktyviai dalyvavo minint Europos piliečių metus: buvo parengta nacionalinė Europos 

piliečių metų programa, vykdyta plati komunikacinė kampanija. Taip pat labai vertinu diskusijų apie visų 

ES piliečių teises Europoje svarbą. 

Siekis skatinti pilietiškumą – kaip pagrindinį ES demokratijos elementą – šiandien yra kaip niekad 

svarbus ir reikalingas. Šio tikslo turime siekti visose ES piliečių gyvenimo srityse: švietimo, ţmogaus 

teisių, jaunimo, lyčių lygybės, sveikatos ir kitose. 

Akivaizdu ir tai, kad siekiant efektyvesnio rezultato reikia dirbti ne tik ES, bet ir nacionaliniuose 

lygmenyse. Be to, būtina labiau išplėsti tiek taikomų priemonių, tiek ir veiklų arsenalą. 

Norėčiau paminėti vieną iš svarbiausių dokumentų – Europos piliečių metų aljanso parengtą politikos 

rekomendacijų rinkinį, kuris apima ne tik su ES pilietiškumu susijusius klausimus, tačiau ir logiškas bei 

būtinas socialines, ekonomines ir politines sąlygas, kurios reikalingos ES pilietiškumo suklestėjimui. ES 

gyvenantys ţmonės galėtų tuo dţiaugtis. Esu tikras, kad šis dokumentas įneš svarų indėlį siekiant 

uţsibrėţto tikslo. Dėkoju organizatoriams uţ pasirinktų temų spektrą ir svarstymą laiku. 

Diskusijos apie Europos kūrimą „iš apačios į viršų“, nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, kovą su 

nacionalizmo, diskriminacijos grėsmėmis, naujus būdus darant įtaką politikos formuotojams, jaunimo 

įtraukimą bei skatinimą, kovą su apatija ir abejingumu šiandien yra kaip niekad aktualios. Visi puikiai 

ţinome vieną iš pagrindinių to prieţasčių – artėjančius Europos Parlamento ir Europos Komisijos rinkimus. 

Nuoširdţiai tikiuosi ir linkiu, kad Europos piliečių metais aptarti ir į baigiamojo renginio darbotvarkę 

įtraukti klausimai pritrauktų kuo daugiau dėmesio europiečių teisėms bei juntamai suaktyvins jų 

dalyvavimą politinėje, ekonominėje, socialinėje veikloje visuose Europos kampeliuose. 

Dėkoju Jums visiems uţ ryţtą, iniciatyvą bei tvirtą tikėjimą tuo, ką darote. Gero bendravimo, 

vaisingo bendradarbiavimo – ir akivaizdţių rezultatų. 

Ačiū. 
 


