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Dienotvarkėje, kuri visada kupinai užpildyta diskusijų ir 
balsavimų, renginių ir susitikimų, kartais lengva nepastebėti, 

kaip diena pakeičia dieną, o mėnuo – mėnesį. Tačiau bent kartą 
metuose verta padaryti trumpą pauzę ir iš naujo perversti jau 
įgyvendintos dienotvarkės puslapius. Tai suteikia progą susidėlioti 
nuveiktus darbus į lentynėles ir pamatuoti konkrečius pasiekimus 
anksčiau išsikeltuose tiksluose.

Tai darau jau trečiąjį kartą. Jūsų rankose – trečioji mano metų 
veiklos Europos Parlamente (EP) ataskaita, pasakojanti apie 
svarbiausius metų darbus ir jų rezultatus.

Šie metai pažymėjo simbolinį virsmą – mano kadencija EP 
persirito į antrąją pusę. Pasiekęs penkerių metų kadencijos 
vidurį pasikeitė ir pats EP: darbą pradėjo naujasis jo pirmininkas 
Martinas Šulcas, prie jo prisijungė nauji vicepirmininkai, 
permainos palietė ir komitetus bei delegacijas.

EP vadovybė pasikeitė, tačiau džiaugiuosi, kad permainos nė 
kiek netrukdė toliau nuosekliai siekti tų pačių tikslų, kuriuos 
kėlėme sau dar 2009-aisiais, kadencijai tik prasidedant. Energetinė 
nepriklausomybė, istorinės atminties išsaugojimas, efektyvi, o 
ne tik deklaratyvi aplinkosauga – po trejų metų EP jau galima 
didžiuotis nemažai pasistūmėjus į priekį sprendžiant šiuos 
svarbius klausimus. Žinoma, naujų iššūkių iškyla kasdien, todėl 
šios sritys dienotvarkėje išliks ir ateinančiais metais.

Į kelis puslapius nesutilps visi mano darbo metai, todėl dalinuosi 
svarbiausiomis metų aktualijomis. 

Radvilė Morkūnaitė
Europos Parlamento narė 



istorinė atmintis 
ir tEisingumas

„Šiandieninė mūsų pareiga 
– nepamiršti tų, kurie buvo 

naikinami ir gerbti tuos, 
kurie išliko. Turime perduoti 
ateities kartoms žinią apie 

sunkius patyrimus, apie 
kuriuos vis dar per mažai 

žinoma, nors jie neabe-
jotinai turėjo įtakos visai 

Europos istorijai.“

Metų darbotvarkėje:

Skirtinga istorinė atmintis. XX-ojo 
amžiaus įvykiai ES valstybėse vis dar su-
vokiami bei vertinami skirtingai. Padėtį dar 
labiau apsunkina pastaruoju metu suakty-
vėję bandymai revizuoti ar net suklastoti 
tam tikrų laikotarpių istoriją – tokių atvejų 
pasitaikė ir Lietuvoje. Kai kuriais atve-
jais nevienodos istorijos sampratos gali 
trukdyti net valstybių dialogui – juk būtent 
istorinė patirtis gali lemti požiūrį į tam 
tikrus klausimus. Todėl svarbu „sutaikyti“ 

Europos istorijos versijas ir užtikrinti, 
kad informuojant visuomenę bus išvengta 
istorijos klastojimo atvejų.

Komunizmo nusikaltimų teisinis regla-
mentavimas. Iki šiol nėra išspręsti visi 
klausimai, trukdantys atkurti teisingumą 
piliečiams, iškentusiems žmogaus teisių 
pažeidimus totalitarinio režimo laikotarpiu. 
Šioje srityje būtina siekti tarptautinio tei-
singumo modelio, kuris sudarytų galimybę 
ES patraukti teisinėn atsakomybėn totalita-
rinių nusikaltimų vykdytojus. 

Tremties ir rezistencijos muziejų išsau-
gojimas. Privačia iniciatyva dar prieš kelis 
dešimtmečius įsteigti tremties ir rezisten-
cijos muziejai iki šiol neturi valstybinio 
statuso, todėl negali pretenduoti į sistemin-
gą finansavimą. Tokia padėtis grasina jiems 
išnykimu. Manau, kad 2012-uosius, kurie 
Lietuvoje paskelbti Muziejų metais, būtina 
išnaudoti sprendžiant tokių muziejų pro-
blemas ir išsaugant juos ateities kartoms. 

Lietuvos ir Austrijos konfliktas. Nie-
kuomet iki tol problemų nekėlę dviejų 
valstybių diplomatiniai santykiai netikėtai 
pašlijo vos per vieną dieną, kai Austrija 
sulaikė, bet nepraėjus nė parai paleido Sau-
sio 13-osios nusikaltimų byloje įtariamą 
Michailą Golovatovą. Lietuva tai sutiko 
kaip atsisakymą bendradarbiauti vykdant 
teisingumą dėl nusikaltimų žmogiškumui 
ir 2011 m. liepos 19 d. Eurojuste inicijavo 
teisinę procedūrą prieš Austriją.

iš nuveiktų darbų

•   2012 m. birželio 13 d. lietuvos 
delegacijos vardu pasisakiau pagerbiant 
Baltijos tautų didžiųjų trėmimų aukas prie 
atminimo lentos ep strasbūre.
•   2021 m. birželio 5 d. kaip viena iš 
renginio globėjų pasisakiau tarptautinėje 
konferencijoje „teisinis komunistinių nu-
sikaltimų reglamentavimas“. Konferencija 
buvo skirta aptarti ir išnagrinėti galimybes 
siekti tarptautinio teisingumo modelio, 
kuris įgalintų etinę, moralinę ir teisinę es 
pareigą patraukti teisinėn atsakomybėn 
totalitarinių nusikaltimų vykdytojus. 
•   2012 m. kovo 7 d. skaičiau pranešimą 
apie ateities iššūkius europos sąjungai 
europos liaudies partijos ir Šumano fondo 
konferencijoje ep „Gyvenimas po sovietų 
sąjungos“.
•   2012 m. kovą ep minint 1949 m. Baltijos 
valstybių piliečių tremties metines kartu 
su latvijos ep nare s. Kalniete surengėme 
dokumentinio filmo „ledo vaikai“ pristaty-
mą. Šis filmas vėliau oficialiai pristatytas ir 
lietuvoje.
•   2012 m. sausio 27 d. drauge su kitais 
europarlamentarais pagerbėme Holokaus-
to aukas aušvico memoriale.
•   2012 m. sausį kreipiausi į lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centrą prašydama įvertinti knygynuose 
pasirodžiusioje „partizanų teroro aukų at-
minimo knygoje“ pateikiamų duomenų ir 
jų šaltinių tikslumą bei patikimumą. Kovą į 

Pareigos Europos Parlamente:

•   Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos
komiteto narė
•   Delegacijos ryšiams su Jungtinėmis amerikos
Valstijomis narė
•   Delegacijos Viduržemio jūros regiono valstybių
sąjungos parlamentinėje asamblėjoje narė
•   Regioninės plėtros komiteto pavaduojanti narė
•   R. Morkūnaitė priklauso didžiausiai ep europos
liaudies partijos frakcijai.
•   Viena iš keturių Lietuvos atstovų europos parlamente 
išrinktų pagal tėvynės sąjungos – lietuvos krikščionių 
demokratų sąrašą.
•   Neformalios EP Europos istorijų sutaikymo
grupės narė
•   Europos Baltijos intergrupės narė.

Trečiaisiais metais Europos Parlamente R. Morkūnaitė:

•   Uždavė 15 klausimų europos Komisijai ir europos tarybai 
pirmininkaujančiai šaliai dėl es kaimynystėje statomų atominių 
jėgainių saugumo, tiesioginių žemės ūkio išmokų skirtumų,
M. Golovatovo atvejo ir kt.
•   Pateikė 111 siūlymų keisti ar papildyti teisės aktų projektus 
sanglaudos politikos, es išorinių santykių, visuomenės sveikatos, 
aplinkosaugos, energetikos, žuvininkystės, žemės ūkio srityse.
•   Pateikė 9 pasiūlymus dėl ep rezoliucijų, susijusių su visuome-
nės sveikatos, es užsienio politikos, žmogaus teisių klausimais.
•   Plenarinės sesijos posėdžiuose 149 kartus pasisakė dėl ep 
svarstomų teisės aktų ir rezoliucijų aplinkosaugos, visuomenės 
sveikatos, maisto saugos, istorinės atminties, žmogaus teisių, es 
išorinių santykių temomis.
•   155 susitikimuose su lietuvos ir es piliečiais, politikais, diplo-
matais, aplinkosaugos, sveikatos ir energetikos specialistais aptarė 
lietuvos ir es piliečiams aktualias problemas bei
galimybes jas spręsti.

aPiE EP narę RadVilę MoRKūnaitę

Jūsų laiškų laukiu
info@morkunaite.lt



centrą kreipiausi pakartotinai prašydama 
pateikti informaciją, kaip planuojama at-
kreipti ugdymo, mokslo, tyrimų institucijų 
dėmesį, kad šis leidinys negali būti laiko-
mas patikimu informacijos šaltiniu.
•   2011 m. lapkričio 11 d. susitikau su 
austrijos žurnalistais, kur dar kartą išdės-
čiau savo požiūrį į susidariusią padėtį dėl 
M. Golovatovo istorijos.
•   2011 m. lapkritį po susitikimo su 
lietuvoje veikiančių tremties ir rezisten-
cijos muziejų atstovais, kreipiausi į seimo 
pirmininkę i. degutienę, seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininką 
V. stundį, prašydama spręsti šių muziejų 
problemas. taip pat kreipiausi į Ministrą 
pirmininką a. Kubilių ir Finansų ministrę i. 
Šimonytę, prašydama numatyti galimybę 
finansuoti istorinės atminties projektus iš 
es fondų. 2012 m. vasarį Ministro pirminin-
ko potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė 
pasiūlymams dėl tremties ir rezistencijos 
muziejų ir atkurtų laisvės gynėjų slėptuvių 
išsaugojimo parengti.
•   2011 m. liepos 18 d. laišku kreipiausi 
į austrijos ambasadorių lietuvoje dėl 
nepagrįsto ir skuboto austrijos sprendimo 
paleisti M. Golovatovą. Šį laišką asmeniškai 
įteikiau ambasadoriui piketo prie austrijos 
Respublikos ambasados metu.
•   Ne kartą kreipiausi į eK, prašydama 
pateikti išvadas dėl M. Golovatovo istorijos 
ir su tuo susijusių Šengeno informacinės 
sistemos trūkumų.
•   2011 m. liepos mėn. ep plenarinėje 
sesijoje padėkojau Vengrijai už sėkmingą 
pirmininkavimą es, ypač už nuoseklų 
dėmesį istorinės atminties ir totalitarinių 
režimų europoje įvertinimo klausimui. 
•   2011 m. birželio 17 d. konferencijoje 
apie sovietinės okupacijos žalą Rygoje 
skaičiau pranešimą apie okupacijos metu 
padarytos žalos aplinkai įvertinimą.

EnErgEtika ir
PovEikis aPlinkai

„Šiuolaikiniame pasaulyje 
energetika jau senokai yra 
tapusi globaliu klausimu ir 
ne vien tik dėl pačių išteklių 

ar jų poreikio, bet ir dėl 
aplinkosauginių klausimų.“

Metų darbotvarkėje:

Atominės jėgainės kaimynystėje. Šiais 
metais toliau buvo keliamas Lietuvos 
pašonėje statomų atominių jėgainių 
saugumo klausimas. Didžiausią nerimą 

kelia Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje 
planuojamų elektrinių projektai, kuriuos 
vykdo Rusijos valstybinė kompanija „Ros-
atom“. Bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis labai svarbu siekti, jog jos laikytųsi 
aukščiausių aplinkosaugos ir saugumo 
standartų.

Diskusijos dėl Visagino AE. Naujos ato-
minės jėgainės statybos tapo svarbiausia 
šių metų kalbų apie energetiką tema. Jas 
dar labiau sustiprino politinių jėgų pasiruo-
šimas rinkimams į Seimą: viešojoje erdvėje 
padaugėjo kalbų apie atominės energetikos 
keliamą grėsmę ar būsimus kaštus. Tačiau 
visoje ES atominė energetika pripažįstama 
kaip mažai anglies dvideginio išmetanti 
technologija, kurios kaštai – palyginti 
stabilūs. Pripažįstama ir tai, kad naujoji 
jėgainė Lietuvai būtina norint užsitikrinti 
energetinę nepriklausomybę.

Tausaus energijos išteklių naudojimo 
skatinimas. ES turi užsibrėžusi ambicin-
gus tvaraus energijos vartojimo tikslus, 
kurių siekiant būtinos didelės pastangos. 
Tausų energijos išteklių vartojimą galima 
užtikrinti tik skiriant pakankamai dėmesio 
moksliniams tyrimams ir technologinėms 
inovacijoms.

iš nuveiktų darbų

•   2011 m. spalio 26 d. pateikiau klausimą 
eK dėl naujo dujotakio Viduržemio jūroje 
projekto, kuriuo per turkiją į austriją būtų 
tiekiamos gamtinės dujos iš telkinio „shah 
deniz“ azerbaidžane. Buvo pasirodę žinių, 
kad šiuo projektu bendrovė greičiausiai 
siekia susitarimo su Rusijos Federacijos 
subjektais dėl dujų ir naftos išteklių arktyje 
eksploatavimo. 
•   2011 m. spalio 13 d. pateikiau klausimą 
eK dėl saugos testų atominėse elektrinė-
se es kaimyninėse šalyse, kuriuo siekiau 
išsiaiškinti, kaip es prisidės prie to, kad 
būtų užtikrintas šių elektrinių personalo 
teikiamų duomenų patikimumas. eK atsa-
kyme pripažino, kad atliekant es inicijuotą 
branduolinių jėgainių rizikos ir saugos 
vertinimą nei Rusija, nei Baltarusija nepa-
teikė pagal suderintą metodiką parengtų 
vertinimo ataskaitų, todėl negali vertinti 
šių projektų saugumo.
•   2011 m. birželio EP sesijoje buvo 
apsvarstytas es branduolinių elektrinių 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir 
branduolinės saugos es kaimyninėse ša-
lyse klausimas. tai pasiekti pavyko bendrų 
mano ir kitų lietuvoje rinktų europarla-
mentarų aktyvaus darbo dėka.
•   2011 m. birželį kartu su ep nariu iš 
Vokietijos, pramonės, tyrimų ir energeti-
kos komiteto pirmininku Herbertu Reuliu 
visuomenei pateikėme komentarą dėl 
lietuvos energetikos strategijos svarbos 
ne tik lietuvai, bet ir visai es.

•   ep plenarinėje sesijoje pabrėžiau būtiny-
bę į es energetikos sistemą kuo grei-
čiau per naujas infrastruktūrines jungtis 
visiškai įtraukti energetines salas. taip pat 
atkreipiau dėmesį, kad būtina nedelsiant 
parengti finansines priemones, kurios 
leistų įgyvendinti užsibrėžtą integruotos 
es energijos vidaus rinkos tikslą.
•   Ne kartą pasisakiau už trečiojo ener-
getikos paketo įgyvendinimą lietuvoje, 
būtinybę panaikinti energetines salas es, 
užtikrinti vieningos, integruotos ir efek-
tyviai veikiančios es energetikos vidaus 
rinkos sukūrimo tikslo įgyvendinimą. ep 
plenarinėje sesijoje atkreipiau dėmesį, 
kad būtina nedelsiant parengti finansines 
priemones, kurios leistų siekti šio tikslo.

aPlinkosauga

„Aplinkos apsaugos poli-
tikos raida dažnai, deja, 
yra tokia, kad paprastai 
nauji aplinkosauginiai 
reikalavimai priimami 

tada, kai atsitinka kokia 
nors didelė nelaimė. Teisės 
aktų aplinkosaugos srityje 

tikslas turėtų būti ne tik 
reagavimas, bet, visų pirma, 
prevencija siekiant užkirsti 
kelią tokioms nelaimėms.“

Metų darbotvarkėje:

Žemės ūkio žalinimas. Žemės ūkis – 
vienas daugiausiai prie aplinkos taršos pri-
sidedančių sektorių. Šiuo metu ES dedama 
daug pastangų bandant į žemės ūkio veiklą 
įtraukti aplinkos apsaugos aspektus, tačiau 
šioje srityje lieka dar nemažai neišspręstų 
klausimų.

Pasiruošimas vandens taupymui. Ilgą 
laiką tik su trečiojo pasaulio šalimis sietas 
vandens trūkumas tampa problema, 
aktualia ir ES. Numatoma, kad jau po 15 
metų vandens trūkumą pajus du trečda-
liai pasaulio gyventojų. Būtent dabar yra 
tinkamiausias metas imtis aktyvių veiksmų 
užtikrinant racionalesnį vandens naudoji-
mą ir jo taupymą.

Baltijos jūros apsauga. Jūros, kuri laiko-
ma viena užterščiausių pasaulyje, padėtis 
kol kas negerėja. Todėl skirti jai tikslingo 
dėmesio būtina nuolat,  ne tik tam tikromis 
progomis, pavyzdžiui, susidūrus su naujo-
mis grėsmėmis.

Atliekų tvarkymo sistemos trūkumai. 
Kai kurioms ES šalims, tarp jų ir Lietuvai, 

reikės nueiti dar ilgą kelią kuriant efekty-
vią atliekų tvarkymo sistemą. Iššūkių kelia 
tiek svarbių nacionalinių institucijų spren-
dimų stygius, tiek vartotojų įpročiai.

iš nuveiktų darbų

•   esu europos liaudies partijos frakcijos 
referentė aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitete dėl eK nuo 2014 
metų siūlomų Bendrosios žemės ūkio 
politikos „žalinimo“ priemonių.
•   2012 m. gegužės 30 d. ep aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas pritarė mano pateiktoms patai-
soms ep rengiamai pozicijai dėl vandens 
teisės aktų įgyvendinimo. pataisose pa-
brėžiama būtinybė paspartinti atsiliekantį 
kaimo vietovių prijungimą prie nuotekų 
tinklų, taip pat raginama semtis gerosios 
patirties iš trečiųjų šalių, kaip efektyviau 
panaudoti surinktą lietaus vandenį ir per-
dirbti nuotekų vandenį.
•   2012 m. gegužės 7 d. aplinkos, visuo-
menės sveikatos ir maisto saugos komitete 
prasidėjus liFe programos svarstymui, 
pažymėjau, kad naujos finansinės progra-
mos laikotarpiu būtų tęsiama modifikuota, 
į tikslus orientuota, lankstesnė ir poten-
cialiems pareiškėjams prieinamesnė liFe 
programa. Keičiant finansavimo taisykles 
labai svarbu siekti palankesnių sąlygų 
mažiesiems projektų teikėjams. 
•   2012 m. gegužės 1-3 d. izraelio atsto-
vybės prie es kvietimu lankiausi izraelyje, 
kur susipažinau su izraelio inovacijų ir 
mokslinių tyrimų skatinimo politika, 
ypač žemės ūkyje ir vandentvarkoje, taip 
pat su konkrečiais įgyvendintų projektų 
pavyzdžiais.
•   2012 m. balandžio 26 d. kreipiausi į eK 
dėl atliekų, šalinamų į sąvartynus kiekio 
mažinimo. Komisijos teiravausi, kokių 
priemonių ji planuoja imtis, kad valstybės 
narės parengtų atliekų tvarkymo planus 
bei atliekų prevencijos programas, kurios 
padėtų sumažinti į sąvartynus šalinamų 
atliekų kiekį.
•   2012 m. kovą Maroko sostinėje Rabate 
vykusiame euRoMed (es ir Viduržemio 
jūros regiono) parlamentinės asamblėjos 
posėdyje buvo priimtas mano pateiktas 
rezoliucijos papildymas, kuriuo euRoMed 
šalys narės skatinamos įsijungti į pasaulinę 
švaros akciją „darom“.
•   2011 m. gruodžio 14 d. ep balsavau 
už reglamentą, kuris nuo 2013 m. turėtų 
riboti fosfatų naudojimą plovikliuose, o 
nuo 2015 m. – šis ribojimas įsigalios ir 
indaplovėse naudojamiems produktams. 
tai labai svarbi žinia Baltijos jūrai, kurios 
vandenys stipriai kenčia nuo taršos fosforo 
junginiais, sukeliančiais dumblėjimą.
•   2011 m. gruodžio 12 d. seimo aplinkos 
apsaugos komiteto rengtoje apskritojo 
stalo diskusijoje „parama aplinkosaugai 
ir atsinaujinančiai energetikai europos 

sąjungos 2014-2020 m. finansinėje pers-
pektyvoje“ pristačiau šios srities aktualijas 
es institucijose.
•   2011 m. rugsėjo 9 d. ep peticijų 
komitete buvo keliamas Baltijos jūros 
dugnu tiesiamo „nord stream“ dujotiekio 
poveikio aplinkai klausimas. posėdyje at-
kreipiau eK atstovų dėmesį į Baltijos jūroje 
pastaruoju metu grėsmingai išaugusius kai 
kuriuos užterštumo parametrus ir teiravau-
si, kaip toliau ketinama vykdyti aplinkos 
taršos stebėseną.
•   2011 m. birželio 23 d. ep diskutuo-
ta dėl bendrosios žemės ūkio politikos 
artėjant 2020 m. atkreipiau kolegų dėmesį 
į poreikį skatinti kaimo vietovių patrauklu-
mą ir tvaraus žemės ūkio subjektų skati-
nimą bei aplinkai palankių technologijų 
plėtrą, ekologinį ūkininkavimą.
•   Sulaukiau Komisijos atsakymo į klau-
simą dėl keturšalio susitarimo dėl nemuno 
baseino, kuriame Komisija patvirtina, kad 
turi tarybos įgaliojimą derėtis rengiant su-
sitarimus dėl tarpvalstybinių upių baseinų, 
įskaitant bendrus lietuvos, Baltarusijos ir 
Rusijos susitarimus.

kaimynystė
ir Parama
dEmokratiJai

„ES visada siekė būti 
demokratijos pavyzdžiu 
toms valstybėms, kuriose 
šios vertybės paminamos. 

Labai svarbu, kad ši parei-
ga visada būtų prisimenama 

tada, kai tokių valstybių 
piliečiams to labiausiai 

reikia.“

Metų darbotvarkėje
svarbiausi:

Arabų pavasaris. Neramumus išgyvenu-
sioms ar vis dar išgyvenančioms Šiaurės 
Afrikos ir Artimųjų Rytų šalims labai 
svarbus ES palaikymas. Permainos regione 
– tai proga ES nurodyti besikeičiančioms 
valstybėms kryptį demokratijos link.

Sudėtingas dialogas su Lenkija. Ne 
vienerius metus trunkančias Lietuvos 
ir Lenkijos diskusijas dėl lenkų tautinės 
mažumos padėties Lietuvoje šiemet lydėjo 
naujos įtampos. Tiek svarbiausių Lietuvos 
institucijų, tiek šalies atstovų EP pareiga 
tapo neteisingos informacijos paneiginėji-
mas ir keliamos įtampos malšinimas.

Baltarusijos klausimas. Vis prastėjanti 
žmogaus teisių Baltarusijoje padėtis tapo 
svarbia ES institucijų darbotvarkės dalimi. 
Kita vertus, šiais metais prastėjo ir pačios 
ES santykiai su režimu: Baltarusiją paliko 
visų ES šalių ambasadoriai. Tuo metu 
Lietuvoje klaida, iš kurios būtina padaryti 
svarias išvadas, tapo Baltarusijos opozi-
cijos atstovo Alesio Beliackio bankinių 
sąskaitų informacijos perdavimas Baltaru-
sijos institucijoms.

Rinkimai Rusijoje. Šiais metais vykusių 
rinkimų į Rusijos Dūmą bei šalies Prezi-
dento rinkimų rezultatai nenustebino nieko. 
Tačiau pasaulio dėmesį atkreipė aktyvėjan-
ti Rusijos pilietinė visuomenė. Tai procesai, 
kuriuos privalo išnaudoti demokratijos 
plėtros siekianti tarptautinė bendruomenė.

iš nuveiktų darbų

•   2012 m. balandžio 24 d. dalyvavau 
ep peticijų komitete vykusioje lenkijos 
piliečio peticijos prieš lietuvą dėl lenkų 
tautinės mažumos padėties svarstyme. 
pasisakyme išdėsčiau požiūrį į keliamus 
kaltinimus, pabrėždama, kad lietuva ger-
bia visas tautines mažumas, o jų teisės už-
tikrinamos pagal tarptautinius standartus.
•   2012 m. kovo 16 d. kreipiausi į eK 
ragindama pratęsti ir užtikrinti europos 
Humanitarinio universiteto (eHu) paramą 
iš es biudžeto ir naujos daugiametės 
finansinės programos laikotarpiu. eHu 
laikomas vienu labiausiai prie pilietinės 
visuomenės Baltarusijoje stiprinimo prisi-
dedančių projektų.
•   2012 m. vasario 15 d. kartu su kole-
gomis europarlamentarais parengėme 
rezoliuciją dėl mirties bausmės Baltaru-
sijoje. didele balsų dauguma priimtoje 
rezoliucijoje ep nariai pasmerkė Baltarusiją 
dėl įvykdytų mirties bausmių Vladislavui 
Kovaliovui ir dmitrijui Konovalovui, nuteis-
tiems už sprogdinimų Minsko metropoli-
tene organizavimą. Rezoliucijoje taip pat 
reikalauta išlaisvinti politinius kalinius.
•   2012 m. sausio 26 d. pateikiau Komisi-
jai klausimą, prašydama įvertinti, ar lenki-
jos Respublikos įstatymas dėl lenko kortos 
ir jo taikymo aplinkybės neprieštarauja es 
vertybėms ir teisei.
•   2011 m. birželio 24 d. kartu su kole-
gomis lietuvoje rinktais ep nariais bendru 
laišku kreipėmės į es tarybos pirmininką 
Hermaną van Rompuy, eK pirmininką jose 
Manuelį Barroso bei es pirmininkavusios 
Vengrijos premjerą Viktorą orbaną dėl 
lenkų tautinės mažumos teisių apsaugos 
lietuvoje. laiške pateikti išsamūs atsa-
kymai į priekaištus ir kritiką lietuvai, kuri 
buvo išsakyta V. tomaševskio ir kitų 26 ep 
narių pasirašytame laiške, adresuotame 
es institucijų vadovams. Birželio 30 d. taip 
pat bendru laišku kreipėmės į lenkijos 
užsienio reikalų ministrą R. sikorskį.



•   Buvau pasiūlymų dėl ep rezoliucijų dėl 
padėties sirijoje, naujausių įvykių egipte 
bei padėties egipte ir sirijoje, ypač krikš-
čionių bendruomenėse bendraautorė.
•   ep reaguojant į padėtį Rusijoje, buvau 
rezoliucijų dėl dūmos ir prezidento rinki-
mų šioje šalyje bendraautorė.
•   Dalyvavau ir skaičiau pranešimus apie 
pilietiškumą, demokratiją ir lyderystę Bal-
tarusijos jaunimui renginiuose lietuvoje.
•   Diskusijose ep plenarinėje sesijoje ne 
kartą atkreipiau dėmesį į prastėjančią 
žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje ir eko-
nominius sunkumus, nuo kurių pirmiausia 
kenčia eiliniai šalies žmonės.

maisto sauga
ir visuomEnės 
svEikata

„Visuomeninės organizaci-
jos inicijuoja daug renginių, 
seminarų, stovyklų, tačiau 

kad situacija sveikatos 
srityje išties pasikeistų, 

reikia konkrečių politinių 
sprendimų – logiškų ir 

nuoseklių.“

Metų darbotvarkėje:

Sveikatos raštingumas ir maisto sudėties 
pažinimas. Informacijos apie gydymą, 
vaistus ir apie kasdienius maisto produk-
tus šiandien viešojoje erdvėje netrūksta. 
Tačiau jos sraute netrūksta klaidinančios ir 
net žalą vartotojų sveikatai galinčios turėti 
medžiagos. Rūpinantis vartotojų švietimu, 
svarbu, kad orientaciją į informacijos kie-
kybę pakeistų orientacija į jos kokybę.

Sveikatinimo strategijų trūkumas. 
ES valstybės narės vis dar nėra deramai 
pasiruošusios kovoti su pavojingiausiomis 
ligomis. Pavyzdžiui, tik vos daugiau nei 
pusė valstybių turi efektyvias kovos su 
diabetu priemonių strategijas. Tokie aiškūs 
ilgalaikiai priemonių planai labai svarbūs 
siekiant matomų rezultatų.

Dėmesio skirstymo prioritetai. ES daug 
dėmesio skiriama lėtinėms ligoms, pavyz-
džiui, vėžiui, širdies ir kraujagyslių ligoms, 
tuo metu Parkinsono, Alzhaimerio ir kitos 
neurodegeneracinės ligos jo sulaukia kur 
kas mažiau. Būtina atkreipti dėmesį ir į tas 
ligas, kurios iki šiol kartais atsidurdavo 
šešėlyje.

iš nuveiktų darbų

•   2012 m. birželio 6 d. kartu su kolego-
mis pateikėme klausimą eK dėl virškinimo 
trakto vėžio prevencijos ir gydymo. Šios 
formos vėžys pats pavojingiausias es – 
nuo jo kasmet miršta 375 000 es piliečių, 
taigi jis sukelia didesnį mirtingumą nei 
krūties, gimdos kaklelio ar plaučių vėžys. 
tačiau iki šiol es nebuvo patvirtinti jokie 
tikslingi šio vėžio formos paplitimo mažini-
mo metodai.
•   2012 m. balandį, minint pasaulinę ser-
gančiųjų parkinsono liga dieną, pasirašiau 
europinę deklaraciją, skatinančią atkreipti 
visos es politikų ir visuomenės dėmesį į šią 
klastingą ligą.
•   Buvau viena rezoliucijos dėl diabeto 
epidemijos bendraautorių. ep priimta 
rezoliucija ragina eK parengti ir įgyvendin-
ti tikslinę es diabeto strategiją ir, ben-
dradarbiaujant su valstybėmis narėmis, 
koordinuoti bendrus veiksmus. Valstybės 
narės yra raginamos parengti, įgyvendinti 
ir stebėti savo nacionalines diabeto pro-
gramas, kuriomis būtų siekiama skatinti 
sveiką gyvenimo būdą, mažinti rizikos 
veiksnius, imtis veiksmų užtikrinant anks-
tyvą diagnostiką, efektyvias prevencijos 
priemones ir gydymą.
•   2011 m. lapkričio 22 d. dalyvavau 
europos parkinsono ligos asociacijos 
organizuotoje diskusijoje „lėtinės ligos 
senstančioje visuomenėje – žvilgsnis į 
parkinsono ligą“.
•   2011 m. spalio 21 d. ep informacijos 
biuro surengtame Kauno regioninio foru-
mo baigiamajame seminare apžvelgiau 
ep svarstyto maisto kokybės teisėkūros 
paketo aktualijas.
•   2011 m. liepos 5 d. ep pritariau siūly-
mui valstybėms narėms suteikti kom-
petenciją pačioms apsispręsti dėl GMo 
auginimo jų teritorijoje.

Es daugiamEtė
finansinė
Programa liEtu-
vai 2014-2020 m.

Metų darbotvarkėje:

Sanglaudos politika. Sanglaudos fondo 
tikslas – mažinti išsivystymo skirtumus 
tarp ES valstybių. Svarstant naująją 
daugiametę finansinę programą Komisija 
pasiūlė naują Sanglaudos fondui skiriamų 
lėšų apskaičiavimo tvarką, t.y. kiekvienai 
valstybei narei kasmet skirti ne daugiau 
kaip 2,5 proc. jos bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Šiuo metu galiojančioje programoje 

šis skaičius siekia 3 proc. BVP. Lietuvai tai 
reikštų paramos mažinimą.

Parama žemės ūkiui. Šiuo metu Lietu-
vos ūkininkai gauna 3 kartus mažesnes 
tiesiogines išmokas nei ES vidurkis, o EK 
pateikti siūlymai naujojoje daugiametėje 
finansinėje programoje leistų šiems skirtu-
mams išlikti. Lietuvos siekis derybose dėl 
naujosios daugiametės finansinės progra-
mos – tiesioginių išmokų suvienodinimas 
visoje ES.

Ignalinos atominės elektrinės (AE) už-
darymo finansavimas. Dėl AE uždarymo 
finansavimo buvo sutarta stojimo į ES su-
tarties protokoluose. Tačiau pagal siūlomas 
naujas paramos skirstymo taisykles, šis 
finansavimas ženkliai sumažėtų, o Lietuvai 
liktų milžiniška finansinė našta. Todėl fi-
nansavimo uždarymui išlaikymas naujojoje 
daugiametėje programoje patenka tarp 
svarbiausių Lietuvos derybinių prioritetų.

„Deja, ateinanti finansinė 
perspektyva, Lietuvai nėra 
labai palanki. Skundžiamės 
tiek siūlomų išmokų žemės 

ūkiui skirtumais nuo kitų ES 
valstybių, tiek ir Sanglau-
dos fondui skiriamų lėšų 
apskaičiavimu, taip pat 
galinčiu lemti didesnius 
skirtumus nuo kitų ES 

valstybių.“

iš nuveiktų darbų

•   2011 m. spalio 12 d. ep į pasitarimą 
susirinkę europarlamentarai iš lietuvos, 
latvijos ir estijos bendru laišku kreipėsi 
į Komisiją, ragindami keisti šioms valsty-
bėms siūlomų išmokų ūkininkams dydį.
•   Dalyvavau bendrame trijų Baltijos šalių 
ūkininkų proteste prie ep. 
•   2011 m. rugsėjo 27 d. ep priėmė 
Regioninės plėtros komiteto, kuriame esu 
pakaitinė narė, parengtą rezoliuciją dėl 
struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo 
lėšų panaudojimo. joje pabrėžiama, kad 
naujuoju finansavimo laikotarpiu daugiau 
galimybių pasinaudoti es parama turėtų 
būti suteikiama smulkiems pareiškėjams 
ar net individualiems projektams.
•   Buvau europos liaudies partijos frakci-
jos referentė Regionų plėtros komitete, 
teikiant nuomonę dėl aplinkos ir klimato 
programos (liFe) finansavimo po 2014 
metų.
•   Pateikiau pataisas Reglamentui dėl 
europos socialinio fondo, siūlant nuo 2014 
metų į finansuojamų veiklų sąrašą įtraukti 
neformalųjį švietimą, taip siekiant sudaryti 

galimybes iš es lėšų remti projektus, susi-
jusius su pilietiškumo ir istorinės atminties 
ugdymu.
•   europos liaudies partijos frakcijoje, 
bendradarbiaujant su lietuvos uRM 
bei nuolatine atstovybe prie es aktyviai 
siekiau ir po 2014 m. užtikrinti tinkamą 
finansavimą Ignalinos AE uždarymui.

vEikla liEtuvoJE

„Viena kiekvieno mėnesio 
savaitė praleidžiama Lie-

tuvoje – man, kaip EP 
narei, ne mažiau svarbi 
už darbą Briuselyje ir 

Strasbūre. Susitikimai su 
tautiečiais padeda nenutolti 

nuo svarbiausių Lietuvos 
aktualijų ir į jas atsižvelgti 

dirbant EP.“

Vizitai Lietuvoje – labai svarbi mano, kaip 
EP narės, darbo dalis, leidžianti palaikyti 
ryšį su tautiečiais, išklausyti juos kamuo-
jančias problemas ir puoselėjamus lūkes-
čius ir tiesiogiai pamatyti, kaip ES institu-
cijose priimami sprendimai keičia Lietuvos 
gyventojų kasdienybę. Kartu tai ir proga 
supažindinti tautiečius su svarbiausiomis 
ES aktualijomis ir europarlamentarų darbo 
kasdienybe: nors esame ne tik Lietuvos, o 
ir ES piliečiai, nemaža lietuvių dalis apie 
tai, kaip veikia ES, vis dar nedaug težino.

Šiemetinė darbotvarkė buvo ypač gausiai 
pripildyta susitikimų, konferencijų, minėji-
mų visoje šalyje. Ypatingai džiaugiuosi ga-
limybe prisidėti prie įvairių visuomeninių 
iniciatyvų, keičiančių visuomenės požiūrį 
į istoriją, aplinkosaugą ar energetiką ir 
ugdančių pilietiškumą.

iš nuveiktų darbų

•   Aplankiau Druskininkų, Alytaus, Šila-
lės, Skuodo, Kretingos, Palangos, Vilka-
viškio regionus. Vizitų metu susitikau su 
rajonų vadovais ir gyventojais, domėjausi 
jų kasdienybe, vedžiau pilietiškumo pamo-
kas mokyklose.
•   Globojau jaunimui skirtus renginius 
ir projektus. tarp jų – europos sąjungos 
gamtos mokslų olimpiada, europos egza-
minas, tarptautinės organizacijos aiesec 
projektas „Žalioji energija“, Geriausios 
disertacijos konkursas ir kt.
•   Kartu su interneto portalu „Grynas.lt“ or-
ganizavome rašinių konkursą „Kaip galime 
padėti Baltijos jūrai?“. Konkurse dalyvavo 
daugiau nei pusės šimto darbų autoriai.

•   Mano kvietimu galimybę aplankyti ep 
turėjo gausus būrys visuomeniškai aktyvių 
lietuvos piliečių.

r. Morkūnaitės fondo šiais 
Metais pareMtos iniciatyvos: 

•   nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus filialo, istorinės lR prezidentū-
ros Kaune rengiama paroda „Valstybės 
moterys: artimui ir Tėvynei“.
•   parama tarptautiniam folkloro festivaliui 
„Skamba skamba kankliai“.
•   paremtas jaunųjų kompozitorių festiva-
lis „Druskomanija“.
•   Vytauto V. landsbergio ir agnės Mar-
cinkevičiūtės filmo „Partizano žmona“ 
subtitravimas. Filmas pasakoja nijolės 
Bražėnaitės-paronetto ir juozo lukšos-
daumanto meilės istoriją.
•   55-tųjų Vengrijos revoliucijos metinių 
minėjimas. atmenant Vengrijos sukilimą, 
kultūriniais ir visuomeniniais renginiais 
paminėtas vengrų pasipriešinimas komu-
nistiniam režimui, prisiminta, kaip šis įvykis 
sujudino ir lietuvos visuomenę.
•   europos šalių kino forumo scanoRaMa 
dokumentinių filmų programa „LAIKO 
UPĖ“. 
•   Tarptautinė konferencija „Ar įma-
noma sėkminga sveikatos programa 
Lietuvoje?” Konferencijoje kalbėta apie 
sveikatinimo programų situaciją ir spręsti-
nas problemas.
•   Sąskrydis „Trakinių partizanai“. dviejų 
dienų sąskrydyje jo dalyviai susipažino 
su lietuvos laisvės kovotojų gyvenimu, 
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir įsikūrė 
įtvirtintoje partizanų stovykloje.
•   skirta parama plungės kultūros centro 
Vi-ajam tarptautiniam vaikų ir jaunimo 
tautinių šokių kolektyvų festivaliui „Kovo 
11-osios vaikai“.
•   Jaunųjų mokslininkų vasaros moky-
kla „LJMS Vasara 2011“. ljMs vasaros 
mokyklų tikslas – sukurti jaunųjų moksli-
ninkų bendradarbiavimo tinklą, vienijantį 
moksleivius, besidominčius moksline 
veikla, jaunuosius mokslininkus (doktoran-
tus) bei lietuvoje žinomus ir užsienyje pri-
pažintus mokslininkus, aktyviai dirbančius 
mokslinį darbą. 
•   paremtas tarptautinis seminaras „Ekolo-
ginė savimonė, menininko atsakomybė 
ir teatras“.
•   skirta parama Platelių bendruomenės 
paminklo perkėlimui.
•   dokumentų rinkinio „Partizaninio karo 
kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apygardos Lokio rinktinė 1944-1953 
m.“ leidyba.

Žaliasis kodas

„Meilė gamtai, rūpestis 
ir atidumas yra ne vien 

„suaugusiųjų reikalas“. O 
kas gi įtaigiau mažiesiems 

apie šiuos „reikalus“ 
paaiškins, jeigu ne pasaka, 

šmaikštus eilėraštis ar 
iliustracija?“

Trečius metus iš eilės rengiamas eko-
loginių idėjų konkursas „Žaliasis kodas“ 
šiemet iš kūrybinių eko konkursų projekto 
išaugo į daug didesnį žalių idėjų puose-
lėjimo ir skatinimo projektą, kuris tapo 
žinomas platesnei auditorijai, vertinamas 
švietimo ir gamtosaugos organizacijų.

Žalių pasakojimų knygelė. Geriausi 
praėjusiais metais rengto konkurso „Žali 
pasakojimai“ darbai sugulė į knygelę „Kai 
didysis žmogus sėdėjo ant stogo“. Knygelė 
atspausdinta ant ekologinio popieriaus 
iš perdirbtos makulatūros ir visus metus 
nemokamai platinta darželiams, moky-
kloms, viešosioms bibliotekoms, dovanota 
vaikams už nuveiktus darbus gamtai, 
dalyvavimą kituose ekologiniuose konkur-
suose. Ji buvo pristatyta ir respublikinėje 
konferencijoje „Ekologinis ugdymas vaikų 
darželiuose“. Knygelė šiais metais buvo 
eksponuojama knygų mugės metu sureng-
toje kabančių knygų parodoje. Ji taip pat 
dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos skelbtame knygos meno kon-
kurse „Vilnius 2011“. 

Nauji konkursai. Šiais metais „Žaliasis 
kodas“ surengė tris naujus konkursus: 
ekologinių žaislų konkursą vaikams „Žali 
žaidimai“, konkursą „Žalias filmukas“, 
taip pat idėjų konkursą „Eko projektas“. 
„Žaliasis kodas“ kartu su „Darom Global 
2012“ akcijos organizatoriais surengė 
vaikų konkurso geriausių darbų parodą 
ir ekologinių žaislų kūrybines dirbtuves 
šeimoms. 



daugiau akimirkų iEškokitE

www.morkūnaitė. lt


