Įžanginis žodis
2020 metai į pasaulio istoriją įeis kaip kovos su koronavirusu metai, nustumdami į šalį visa kita. Tačiau gyvenimas pandemijos sąlygomis
nesustojo, nors ir buvo pristabdytas, o politiniai sprendimai atvirkščiai – įgijo tik dar didesnį pagreitį.
Didelė dalis mano ir kolegų Europos Parlamente darbotvarkės persikėlė į vaizdo konferencijas, internetines diskusijas, balsavimai taip pat vyko
pasitelkus šiuolaikines technologijas. Žmogiško bendravimo akis į akį per pastaruosius mėnesius labiausiai trūko, bet tikiuosi, kad 2021-aisiais
savo keliones po Lietuvą ir susitikimus su Jumis galėsiu atnaujinti. Noras yra vienas – kad visi galėtume jaustis daug saugesni.
Svarbiausią mano 2020 metų darbų ir politinių iniciatyvų Europos Parlamente apžvalgą, kaip visuomet, rasite šioje veiklos ataskaitoje.
Žvelgiant į 2020-uosius, norėčiau išskirti veiklą, nukreiptą prieš krauju apsitaškiusį Lukašenkos režimą ir Astravo atominę elektrinę. Greta to,
buvo labai svarbus paramos telkimas demokratinei Baltarusijos opozicijai bei pilietinei visuomenei. Tarp Lietuvai svarbių darbų norėčiau
išskirti pastangas spartinti europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą.
2020-ieji bus pažymėti ne pasaulinės koronaviruso pandemijos, bet astraviruso, kurio potencialą išplisti visi gerai žinome ir suprantame.
Nuolat ilgėjančiu įvairių avarijų skaičiumi garsi Astravo elektrinė pradėjo veikti testavimo sąlygomis ir gaminti elektrą, kurios dalis, deja,
atkeliavo ir į Lietuvą, nepaisant visų teisinių bei politinių priemonių tam užkirsti kelią.
Mano įsitikinimu, tiesiog neturime teisės pasiduoti. Mano ir kolegų pastangos veikiant Sąjūdžio prieš Astravo AE vardu bei imantis konkrečių
iniciatyvų Europos Parlamente neleido šios elektrinės paleisti nepastebėtai.
Lietuvos ir visų europiečių saugumo klausimas turi būti išgirstas ES, mano tikslas – toliau spausti ES institucijas imtis ryžtingų ir vieningų
veiksmų, suduodant tinkamą atsaką Putino ir Lukašenkos projektui Astrave, kuris savo esme yra skirtas šantažuoti ir skaldyti Europą.
Mano pastangomis, Europos Parlamente buvo priimtos net kelios svarbios rezoliucijos dėl Baltarusijos, kuriose pažymėta, kad ES rinka negali
įsileisti Astrave pagamintos elektros. Inicijavau ne vieną kreipimąsi ir į Europos Komisijos vadovus, kuriuos raginau imtis konkrečių veiksmų.
2021 m. sausį teiksime bendrą peticiją Europos Parlamentui dėl Astravo jėgainės keliamų grėsmių. Labai tikiuosi, kad Europos Komisija ir kitos
ES institucijos įsiklausys į mūsų pagrįstus argumentus ir perspėjimus dėl grėsmės Europos gyventojų saugumui. Esminis tikslas lieka nepakitęs
– įtvirtinti, kad astravinės elektros patekimas į ES rinką taptų neįmanomas.
Mano įsitikinimu, ES privalo iš naujo apibrėžti santykius su Baltarusija. Lukašenkos režimas, tiesiogiai ar netiesiogiai, neturi gauti nė vieno euro
ES finansinės paramos. ES toliau privalo didinti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei. Džiaugiuosi, kad spalį Europos Parlamentas pritarė
mano idėjai šių metų Sacharovo premiją skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai. Ir sveikinu nors ir pavėluotą, bet būtiną ES sprendimą
į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti patį Lukašenką, kurio neteisėtos dienos valdžioje, tikiuosi, bus iki galo suskaičiuotos 2021 metais.
Tuo tarpu Lietuva skaičiuoja dienas, mėnesius ir metus, likusius įgyvendinti mums ir Baltijos šalims labai svarbų projektą „Rail Baltica“. Greita
europinė geležinkelio vėžė leis kurtis naujoms darbo vietoms, atvers naujas rinkas ir erdves prekybai. Tad šios žaliosios transporto priemonės
nauda yra ne tik patogesnis ir greitesnis susisiekimas keliautojams.

Metų pradžioje aiškiai įspėjau, kad, jei Lietuvos Vyriausybė nesiims skubių sprendimų, „Rail Baltica“ ir Lietuva gali negauti papildomos šimtamilijoninės ES paramos.
Nuo Lietuvos Vyriausybės ir projekto partnerių Baltijos šalių sprendimų priklausys, kaip sėkmingai ir greitai bus įgyvendinta „Rail Baltica“, kuriai gyvybiškai svarbi ES daugiamečio
biudžeto (2021–2027 m.) parama. Kaip žinia, šis 5,8 mlrd. eurų vertės projektas, pagal kurį tiesiama moderni vėžė, drieksis nuo Talino iki Lietuvos ir Lenkijos pasienio. 870 kilometrų
naujos geležinkelio vėžės įsiliejimas į bendrą Europos geležinkelių erdvę Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims neabejotinai atvers naujas eksporto rinkas. Jaučiu poreikį į diskusiją dėl
„Rail Baltica“ galimybių jau dabar aktyviai įtraukti atskiras Lietuvos savivaldybes, regionų gyventojus, kad būtų mąstoma kelerius metus ir kelis žingsnius į priekį.
Plačia ir drąsia vizija pasižymi 2020 metų pabaigoje Europos lyderių pagaliau patvirtintas ES ekonomikos gaivinimo paketas, kuris priimtas kartu su daugiamečiu 2021–2027 m.
ES biudžetu ir sudaro 1,8 trilijono eurų. Tai yra didžiausia finansinė injekcija ES istorijoje.
Tikiuosi, kad ES finansinio skatinimo priemonės leis ne tik įveikti dabartinį ekonominį nuosmukį, bet ir iš esmės sustiprins ES sveikatos apsaugos sistemą, užtikrins gyventojų
saugumą ir atsparumą bei neleis pandemijoms griauti žmonių gyvenimų bei valstybių gerovės.
Ačiū už kiekvieno iš Jūsų pastabas, geras mintis ir bendradarbiavimą, kurio sulaukiau 2020-aisiais.
Linkiu visiems sveikų ir šviesių 2021 metų!

Pagrindiniai faktai trumpai
Europos Parlamento nariai yra susiskirstę į frakcijas pagal politines pažiūras. Aš priklausau
Europos liberalų ir demokratų frakcijai „Renew Europe“ (liet. „Atnaujinkime Europą“).
„Renew Europe“ – trečia pagal dydį frakcija Europos Parlamente, vienijanti 98 narius iš 22 ES
valstybių. Mūsų politinės grupės prioritetai – demokratija, tvarumas ir klestėjimas.
„Renew Europe“ – parlamento Centro frakcija, tvirtai orientuota į piliečius, jos pamatinės
vertybės – laisvė ir žmogaus teisės. Mūsų grupės politinėje darbotvarkėje – įsipareigojimas
kurti klestinčią ir darnią Europą, rasti balansą tarp ekonominio ir socialinio vystymosi.
Kaip ir Lietuvos Seime, Europos Parlamente didelė dalis darbo vyksta komitetuose.
Pagrindinis komitetas, kuriame dirbu, yra Užsienio reikalų komitetas ir jo Saugumo
ir gynybos pakomitetis. Taip pat esu pavaduojantysis narys Transporto ir turizmo
komitete ir Žmogaus teisių pakomitetyje.
Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį vystant ir palaikant glaudžius santykius su
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Esu Europos Parlamento delegacijos
ryšiams su Afganistanu vadovas. Taip pat esu šių delegacijų narys:
delegacijos ryšiams su Baltarusija;
delegacijos ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete; 			
delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje; 		
delegacijos ryšiams su NATO parlamentine asamblėja.

Veikla Europos Parlamente
ES užsienio politika
Vasario 11 d. Praėjusių metų pabaigoje buvo atidėtos narystės derybos su Šiaurės
Makedonija ir Albanija. Šis sprendimas buvo paaiškintas noru peržiūrėti ir patobulinti ES
plėtros metodiką. Savo kalboje EP plenarinaime posėdyje reagavau į pasiūlytus metodikos
pakeitimus ir pažymėjau, kad plėtros sėkmė priklauso ne nuo metodikos, o nuo
politinės valios. Iš ES pusės - tai valia priimti naujas nares, o iš kandidačių įsipareigojimas įgyvendinti narystės kriterijus.
Balandžio 3 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais kreipėmės į Europos Komisijos
pirmininkę Ursulą von der Leyen, ES užsienio politikos vadovą Josep’ą Borrell’į ir Europos
Tarybos pirmininką Charles’ą Michel’į, ragindami atsispirti pasigirstantiems raginimams
persvarstyti ar panaikinti sankcijas Rusijai, kad ši galėtų pasirūpinti savo piliečiais
koronaviruso akivaizdoje. Laiške pabrėžėme, kad ES sankcijos Rusijai daugiausiai riboja
karinių priemonių įsigijimą, taigi neapsunkina medicininės įrangos ir apsauginių
priemonių įsigijimo. Pakartojome, kad sankcijos Rusijai įvestos, reaguojant į jos karinius
ir okupacinius veiksmus prieš Ukrainą ir gali būti peržiūrėtos tik įgyvendinus Minsko
susitarimus, tarp kurių – karinės ugnies Donbaso regione nutraukimas ir atkurta Ukrainos
valdžios sienos su Rusija kontrolė visoje konflikto zonoje. Bet kokiam draugiškam gestui
iš ES pusės reikalingi lygiavertiški Rusijos veiksmai.

Birželio 4 d. Kreipiausi į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai,
siekdamas atkreipti dėmesį į naujas aukštumas pasiekusius žodžio ir susirinkimų laisvės
slopinimus Rusijoje, prisidengiant kova su COVID-19 pandemija. Rusijoje suimami vieno
Šią kadenciją esu ir Europos Parlamento pranešėjas Baltarusijai. Tad ataskaitoje pastebėsite, žmogaus protestą rengiantys asmenys, nors toks protestas nepažeidžia saugaus atstumo
kiek daug dėmesio jai šį pusmetį skyriau dėl ten vykstančių įvairių politinių procesų.
dėl COVID-19 reikalavimų ir nereikalauja oficialaus leidimo. Būtina aiški žinia, kad Europos
Sąjunga neigiamai vertina tokį elgesį ir smerkia siekius nutildyti opozicijos balsus ir
Tęsiu savo veiklą būdamas Ukrainos draugų grupėje.
susilpninti pilietinį aktyvumą Rusijoje. Atkreipiau dėmesį ir į precedento neturinčius
konstitucinius pokyčius šalyje, iškeliančius Rusijos įstatymus prieš tarptautines normas,
Kita veikla, kuria labai didžiuojuosi – Europietiški susitikimai su jaunimu ir vietos
įskaitant žmogaus teisių. Tęsiantis tokiems veiksmams, rizikuojama dar labiau pabloginti
bendruomenėmis Lietuvoje. Ši veikla daugiausia vyksta savaitgaliais, kuriuos stengiuosi
ir suvaržyti ES ir Rusijos santykius. Europos Sąjunga turi panaudoti visas įmanomas
leisti namuose, Lietuvoje.
priemones, įskaitant netrukus pasirodysiantį Europos žmogaus teisių sankcijų
mechanizmą– Europos Magnitskio aktą, siekiant apsaugoti pagrindines laisves, žmogaus
teises ir demokratiją Rusijoje ir už jos ribų. Kreipimąsi galite rasti internete adresu
https://bit.ly/2MoXJgy.

Birželio 8 d. Gavau EK pirmininkės U. von der Leyen ir ES Tarybos pirmininko Ch. Michel’io
atsakymą į mano inicijuotą laišką, kuriame įspėjome, kad, prisidengiant COVID-19 pandemija,
sankcijos Rusijai negali būti sušvelnintos. Savo atsakyme ES vadovybė patvirtino tvirtą
Europos Sąjungos poziciją, kad sankcijos Rusijai yra tiesiogiai susijusios su Minsko
susitarimų įgyvendinimu. Kitaip tariant, kol nebus padarytas progresas įgyvendinant Minsko
susitarimus ar nematysime Rusijos vykdomos politikos pokyčių Krymo pusiasalyje, tol
sankcijos išliks ir nebus švelninamos. Tai yra tvirta ir nuolatinė ES pozicija. Visą atsakymo
tekstą galite perskaityti internete adresu https://bit.ly/37faR1o.
Birželio 11 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „Europos Komisija sutinka, kad
koronavirusas – ne priežastis peržiūrėti ES sankcijas Rusijai“. Skaitykite daugiau internete
adresu https://bit.ly/2YKEZh1.

ES Rytų partnerystės politika
Sausio 21 d. Kartu su kolegomis surengiau klausymus Užsienio reikalų komitete apie ES
Rytų partnerystės politiką ir jos ateitį. Dalyvauti pakvietėme ekspertus iš regiono: Ukrainos
analitinio centro „Ukrainian Prism“ ekspertą Sergiy’ų Gerasymchuk’ą ir politikos mokslų
profesorių ir Sakartvelo politikos instituto vadovą Kornely’ų Kakachia. Trumpame
pokalbyje nagrinėjame milijono eurų vertės klausimą – kaip formuluoti ir kokius tikslus
kelti ES Rytų partnerystės politikos iniciatyvai ateinančius dešimt metų?

Gegužės 21 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas balsavo dėl mano rengtų
rekomendacijų ES Rytų partnerystės politikai. Džiaugiuosi, kad Komitetas vieningai
patvirtino strategiškai ambicingą dokumentą, kuriuo siekiama norinčias ir pasirengusias
Rytų partneres įtraukti į dar glaudesnį bendradarbiavimą, įskaitant ir bendrą ES rinką su
Rugsėjo 15 d. Kartu su kolegomis ir kitais žinomais ekspertais parengėme pareiškimą, kuriuo keturiomis laisvo judėjimo laisvėmis. Šalių pasirengimas bus matuojamas įgyvendinamų
paraginome peržiūrėti ES politiką Taivano atžvilgiu. ES iki šiol taikomą politiką galima
reformų rezultatais ir, žinoma, ES pamatinių vertybių taikymu. Viliuosi, kad ir Lietuvos
apibendrinti šiais žodžiais: išsaugoti status quo. Tačiau Kinijos veiksmai parodė, kad ši
užsienio politika pasisems idėjų iš šio dokumento, nes, kaip ne kartą esu minėjęs, deja,
Europos politika nėra adekvati ir turi būti peržiūrėta. Tęsiant ES vienos Kinijos politiką, kaip ir mūsų užsienio politika yra užsnūdusi ir pavargusi imtis iniciatyvos. Beje, pirminis
anksčiau, rizikuojama atiduoti Taivano piliečius į Kinijos komunistų partijos rankas, atsisakyti dokumento tekstas sulaukė daugiau nei 500 pataisų, beveik perpus daugiau nei panašaus
mūsų įsipareigojimo kartu ginti liberalias demokratinių visuomenių vertybes ir leisti Pekinui pobūdžio tekstas apie Vakarų Balkanų šalis. Toks kolegų aktyvumas paneigia mitą, kad
iš esmės pakeisti tarptautinę pusiausvyrą. Pareiškimo tekstas anglų kalba: http://austrevicius. neva Rytų partnerystė aktuali tik rytinėms ES valstybėms, besiribojančioms su Baltarusija,
lt/assets/Uploads/Europe-Taiwan.pdf.
Moldova, Ukraina, na, ir dėl ilgų sovietinės represijos metų turinčioms ryšį su Pietų
Kaukazo valstybėmis – Sakartvelu, Armėnija ir Azerbaidžanu.
Gruodžio 17 d. pasisakiau apie žmogaus teisių pažeidimus Irane. Išreiškiau apgailestavimą
dėl besitęsiančio mirties bausmės taikymo šalyje, tai daroma siekiant įbauginti visuomenę ir Birželio 9 d. Kartu su nevyriausybine organizacija Briuselyje organizavome nuotolinę
užgniaužti pilietinį aktyvumą, o ne bausti už rimtus nusikaltimus. Pasmerkiau mirties
diskusiją, kurioje klausėme, ar Europos Sąjungos vizija santykiams su Rytų partnerėmis
bausmės taikymą žurnalistui Ruhollah’ui Zam’ui, kurio vienintelis nusikaltimas buvo šalyje
– Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina – atitinka šių šalių
vykusių protestų apžvalga ir kritika Irano režimo atžvilgiu. Paraginau baigti iraniečių
siekius.
žurnalistų persekiojimą, kuris liečia ir ES teritorijoje gyvenančius iraniečius, bei nedelsiant
paleisti žmogaus teisių gynėją ir Europos Parlamento Sacharovo premijos
Birželio 18 d. EP plenarinės sesijos metu pristačiau savo rengtas Europos Parlamento
laureatę Nasrin’ą Sotoudeh.
rekomendacijas dėl Rytų partnerystės. Kalboje pabrėžiau būtinybę tęsti pradėtus darbus
ir pastebėjau, kad nuo sėkmės kuriant stabilią ir klestinčią kaimynystę priklausys ES noras
tapti globalia žaidėja. Taip pat iš posėdyje dalyvavusio eurokomisaro Olivér Várhely,
atsakingo už ES kaimynystės politiką, pareikalavau griežtesnių ir aktyvesnių veiksmų
Baltarusijos atžvilgiu.

Birželio 19 d. Europos Parlamentas priėmė mano rengtas rekomendacijas dėl ateities
santykių su Rytų partnerystės šalimis.
Daugiau informacijos internete adresu https://bit.ly/2C0eeh2.
Birželio 22 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „Daugiau už daugiau – nauja kryptis ES
Rytų partnerystės politikai“. Straipsnį skaitykite internete adresu https://bit.ly/38pFrpu.
Birželio 25 d. Kartu su Europos Parlamento biuru Lietuvoje suorganizavau nuotolinį seminarą
„ES Rytų Partnerystė: pasiekimai ir iššūkiai“, skirtą aptarti vienos ambicingiausių ir
sėkmingiausių Europos Sąjungos iniciatyvų – Rytų partnerystės – pasiekimus ir perspektyvą.
Spalio 30 d. Reaguodamas į vieną ilgiausių – dešimtmečius trunkantį konfliktą tarp
Armėnijos ir Azerbaidžano dėl Kalnų Karabacho ir pernelyg pasyvias Europos Sąjungos
pastangas išspręsti šį karinį konfliktą, kartu su kitais europarlamentarais kreipiausi į ES
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep’ą Borrell’į, ragindamas
imtis ryžtingesnių veiksmų ES vardu. Abi šios šalys yra svarbios ES Rytų partnerystės
iniciatyvos partnerės ir dalyvės. Pagal šią iniciatyvą ES prisiėmė įsipareigojimus teikti paramą
ir padėti vykdyti reformas, kurios priartintų jas prie ES. Lietuva yra aktyviai įsitraukusi į
iniciatyvos įgyvendinimą, mūsų pareigūnai, ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos
bendradarbiauja su Rytų partnerių institucijomis, organizacijomis ir verslo atstovais,
siekdami perduoti Lietuvos patirtį rengiantis narystei ES. Turime parodyti savo partneriams
pavyzdį ir lyderystę bei padėti susėsti prie derybų stalo ir tarpininkauti ilgalaikių paliaubų
susitarimui. Be to, ES humanitarinė pagalba turi būti suteikta civiliams, nukentėjusiems nuo
šio brutalaus konflikto. Nuoroda į išsiųstą laišką-kreipimąsi https://bit.ly/34I4bZU.
Spalio 30 d. Reaguodamas į vieną ilgiausių – dešimtmečius trunkantį konfliktą tarp
Armėnijos ir Azerbaidžano dėl Kalnų Karabacho ir pernelyg pasyvias Europos Sąjungos
pastangas išspręsti šį karinį konfliktą, kartu su kitais europarlamentarais kreipiausi į ES
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep’ą Borrell’į, ragindamas
imtis ryžtingesnių veiksmų ES vardu. Abi šios šalys yra svarbios ES Rytų partnerystės
iniciatyvos partnerės ir dalyvės. Pagal šią iniciatyvą ES prisiėmė įsipareigojimus teikti
paramą ir padėti vykdyti reformas, kurios priartintų jas prie ES. Lietuva yra aktyviai
įsitraukusi į iniciatyvos įgyvendinimą, mūsų pareigūnai, ekspertai ir nevyriausybinės
organizacijos bendradarbiauja su Rytų partnerių institucijomis, organizacijomis ir verslo
atstovais, siekdami perduoti Lietuvos patirtį rengiantis narystei ES. Turime parodyti savo
partneriams pavyzdį ir lyderystę bei padėti susėsti prie derybų stalo ir tarpininkauti
ilgalaikių paliaubų susitarimui. Be to, ES humanitarinė pagalba turi būti suteikta civiliams,
nukentėjusiems nuo šio brutalaus konflikto.
Nuoroda į išsiųstą laišką-kreipimąsi https://bit.ly/34I4bZU.

Lapkričio 25 d. Mano iniciatyva surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Rytų partnerystės
trūkumai Pietų Kaukaze“ analizavome ES pajėgumų ir vaidmens klausimą, kuriant taiką ir
stabilumą Pietų Kaukazo regione. Daugiausia dėmesio skyrėme kariniam konfliktui Kalnų
Karabache, kuriame dalyvauja dvi ES Rytų partnerystės iniciatyvoje dalyvaujančios
šalys – Armėnija ir Azerbaidžanas.
Gruodžio 4 d. Suorganizavau nuotolinę diskusiją „ES Rytų partnerystės strategija ir
iššūkiai“. Vokietijos pirmininkavimui ES Tarybai artėjant prie pabaigos, aptarėme vokiečių
nuveiktus darbus. Džiugu, kad, nepaisant COVID-19 pandemijos, pavyko surengti
kasmetinius renginius, pavyzdžiui, Rytų partnerystės verslo forumą ir Jaunimo forumą,
perkėlus juos į elektroninę platformą. Diskusijoje aptarėme progresą rengiant
strateginį dokumentą, kuriame bus iškelti ES bendradarbiavimo su Rytų partnerėmis
tikslai. Šio dokumento pristatymas vyks 2021 m. pavasarį per planuojamą
Rytų partnerystės viršūnių susitikimą.
Gruodžio 15 d. pasisakiau plenarinės sesijos diskusijoje, skirtoje apžvelgti įvykius
Rytų partnerystės šalyse. Pabrėžiau ES įsitraukimo stygių, ypač sprendžiant atsinaujinusį
ginkluotą konfliktą Kalnų Karabache. Nepriimtina, kad dvi ES rytų partnerės
– Azerbaidžanas ir Armėnija – ėmėsi ginkluoto konflikto ir kad ES nedalyvavo jį suvaldant.
Taip pat atkreipiau dėmesį į būtinybę remti Moldovos prezidento rinkimus laimėjusios
europietiškų pažiūrų Maia Sandu programą, kuri koncentruojasi į kovą su korupcija ir
oligarchijos mažinimą šalyje. Galiausiai būtina skubi parama Baltarusijos demokratinei
opozicijai ir pilietinei visuomenei, kuri priešinasi brutaliam A. Lukašenkos režimui, kovoje
už demokratiją, pamatines laisves ir šalies suverenumą.

Ypatingas dėmesys Baltarusijai ir Astravo AE
Europos Parlamente stengiuosi kuo garsiau kalbėti apie Lietuvos pašonėje statomos
Astravo AE grėsmes ne tik mūsų šaliai, bet ir visai Europos Sąjungai. Rengiau dvišalius
susitikimus su kolegomis europarlamentarais. Tik vienas kitas iš jų buvo girdėjęs apie
šią problemą. Tad kviečiau sujungti jėgas, skleisti žinią plačiau ir paraginti europiečius
pasirašyti peticiją prieš Astravo AE.
Vasario 7 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „Ką serialo „Černobylis“ kūrėjai
archyvuose perskaitys apie Astravą?“
Skaitykite daugiau internete adresu https://bit.ly/3hf5GD7.
Gegužės 14 d. Žiniasklaidoje – „Europos Parlamento pranešėjas Baltarusijai
P. Auštrevičius: „ES ir Baltarusijos vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai
naudingi, bet ES laukia esminės Baltarusijos pažangos“.
Skaitykite daugiau internete adresu https://bit.ly/2UzaGbV.

Gegužės 28 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais laišku kreipiausi į Baltarusijos
žmones, norėdamas išsakyti savo solidarumą ir palaikymą valdžios apleistiems eiliniams
piliečiams, pilietinės visuomenės organizacijoms, susibūrusioms vietos iniciatyvoms,
kurie drąsiai ir laiku stojo į kovą su koronavirusu. Būtent šie žmonės yra Baltarusijos
pasididžiavimas, stiprybė ir ateitis. Europos Sąjunga jų niekada neapleis. Priešingai,
reaguodama į COVID-19 sukeltą krizę, ES jau dabar skyrė papildomą finansinę pagalbą.
Savo kreipimesi taip pat pabrėžėme būtinybę užtikrinti laisvus, skaidrius ir žmonių
sveikatai saugius prezidento rinkimus, kurie vyks vasaros pabaigoje. Na ir, žinoma,
atkreipėme dėmesį į Astravo atominės elektrinės keliamą pavojų, kai statybos vyksta
nesilaikant esminių branduolinės saugos reikalavimų.
Su išsiųstu laišku galima susipažinti internete adresu https://bit.ly/2zGXAST.
Birželio 2 d. Jei neteisėti suėmimai ir trukdymai kandidatuoti Baltarusijos prezidento
rinkimuose nesiliaus, Europos Sąjunga bus priversta peržiūrėti savo politiką Baltarusijos
atžvilgiu ir svarstyti naujų sankcijų įvedimą – tokią žinią kartu su kolega
Robert’u Biedron’u, atsakingu už Europos Parlamento santykius su Baltarusija, išsakėme
Baltarusijos valdžiai. Tai mūsų reakcija į masinius suėmimus taikių gyventojų, kurie
skirtiguose Baltarusijos miestuose rinkosi išreikšti savo paramą kandidatams prezidento
rinkimuose, taip pat į pasikartojančius suėmimus ir kitas provokacijas prieš opozicijos
atstovus ir galimus kandidatus į prezidento postą.
Pranešimo tekstą anglų kalba galite rasti internete adresu https://bit.ly/3heXX81.

Birželio 19 d. Baltarusijoje prieš artėjančius prezidento rinkimus vykstantys susidorojimai yra
ne kas kita, o besitęsiančio politinio nusikaltimo dalis. Tad pakviečiau LR Prezidentą Gitaną
Nausėdą imtis iniciatyvos sutelkiant ES veiksmus stabdant opozicijos ir pilietinės visuomenės
persekiojimą Baltarusijoje. Taip pat su kolega europarlamentaru Robert’u Biedron’u, kuris
vadovauja Parlamento delegacijai ryšiams su Baltarusija, parengėme pranešimą, kuriuo
reikalavome nutraukti susidorojimo su opozicija kampaniją ir užtikrinti laisvus pagal
demokratijos standartus rinkimus Baltarusijoje.
Liepos 1 d. Pakviečiau kolegas į solidarumo su Baltarusija akciją, kurios metu siekėme palaikyti Baltarusijos žmones, įkvėpti jiems stiprybės kovojant už savo teisę į demokratinius,
laisvus ir sąžiningus prezidento rinkimus. Garsiai perskaitėme pavardes baltarusių, kurie
šiuo metu yra įkalinti pagal politiškai motyvuotus kaltinimus. Šie žmonės turi būti nedelsiant
paleisti į laisvę.

Birželio 16 d. Komentaras – „Baltarusijoje prasidėjo tikslinė kampanija, skirta įbauginti
rinkėjus ir palaikyti A. Lukašenkos klano valdžią“. Komentarą galite rasti internete adresu
https://bit.ly/2AseAfX.
Birželio 17 d. Kreipiausi į už energetiką atsakingą eurokomisarę Kadri Simson ir
Europos Komisijos vicepirmininką Frans’ą Timmermans’ą, išreikšdamas susirūpinimą
Astravo AE keliama rizika Europai ir kviesdamas pateikti Europos Komisijos poziciją dėl
būtinumo įgyvendinti ES patikrinimus prieš pradedant eksploatuoti elektrinę, dėl
užtikrinimo, kad nešvari Astravo AE pagaminta energija nepateks į ES rinką, ir dėl Astravo
AE veikimo be būtinojo atsarginio rezervo. Laiške pabrėžiau, kad Lietuva Astravo AE yra
pripažinusi grėsme nacionaliniam saugumui.
Visą tekstą anglų kalba galite rasti adresu https://bit.ly/2LlA1Vt
Birželio 18 d. Europos Parlamente surengiau solidarumo prieš politinį baudžiamąjį
persekiojimą Baltarusijoje akciją.

Liepos 9 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu, dalyvaujant ES užsienio reikalų
įgaliotiniui Josep’ui Borrell’iui, aptarėme situaciją Baltarusijoje. Paraginau ES institucijas
parengti visa apimančią strategiją Baltarusijai, paremtą europine perspektyva, šalies
suverenumu, demokratija ir laisvais rinkimais. Kėliau ir Astravo AE klausimą, pabrėždamas,
kad tai Rusijos statomas Trojos arklys mūsų pasienyje, kuris grasina ne tik mūsų
energetiniam saugumui, tačiau, svarbiausia – žmonių sveikatai ir gyvybėms.
Liepos 16 d. Laišku kartu su 53 europarlamentarais iš skirtingų politinių grupių bei ES
valstybių narių kreipėmės į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai
Josep’ą Borrell’į bei Europos Sąjungos kaimynystės ir plėtros komisarą Oliverį Varhelyi dėl
įvykdyto brutalaus susidorojimo su taikiais protestuotojais visoje Baltarusijoje ir paraginome
vykdyti aktyvesnę ES politiką šios šalies atžvilgiu bei visapusiškai atnaujinti ES santykių su
Baltarusija strategiją.

Liepos 28 d. Surengiau diskusiją, skirtą aptarti artėjančius Baltarusijos prezidento rinkimus
ir pastrateguoti ES ir šalių narių atsaką į su jais susijusius žmogaus teisių ir pamatinių laisvių
pažeidimus šalyje. Diskusijoje dalyvavo pagrindinių Baltarusijos žmogaus teisių organizacijų
„Viasna“ ir „Mūsų namai“, taip pat Baltarusijos žurnalistų asociacijos atstovai.

Rugpjūčio 25 d. Neeiliniame Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdyje dėl
padėties Baltarusijoje po puikios Sviatlanos Cichanouskajos kalbos paraginau ES
pareigūnus susilaikyti nuo kompromisinių pareiškimų dėl Baltarusijos bei aiškiai
pareikalauti naujų, sąžiningų ir laisvų prezidento rinkimų Baltarusijoje.

Rugpjūčio 6 d. Pakviečiau kolegas europarlamentarus kartu su Baltarusijos pilietinės
visuomenės atstovais padiskutuoti apie įvykius Baltarusijoje, ypač apie tai, kaip pilietinės
iniciatyvos ir pilietiškumas pakeitė rinkimų eigą.

Rugpjūčio 28 d. Kartu su kolegomis kreipėmės į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von
der Leyen, ragindami atidžiau apsvarstyti papildomos 53 milijonų eurų Europos Sąjungos
skiriamos paramos Baltarusijai tikslinį paskirstymą. Labai svarbu, kad ši parama pasiektų
ne režimą, o Baltarusijos žmones. Siekėme užtikrinti, kad ES parama patektų į teisingas
rankas – pilietinės visuomenės organizacijų ir aktyvistų, puoselėjančių demokratijos, teisės
viršenybės ir žmogaus teisių vertybes.

Rugpjūčio 9 d. Kartu su kolega EP delegacijos ryšiams su Baltarusija vadovu
Robert’u Biedron’u paskelbėme viešą pareiškimą, pabrėždami, kad atėjo laikas ES iš naujo
apibrėžti santykius su Baltarusija. Režimas neturi gauti jokios ES finansinės paramos. Vietoje
to Europos Sąjunga ir toliau turi remti Baltarusijos pilietinę visuomenę, pripažindama jos
precedento neturintį susitelkimą ir ryžtą vykdyti demokratines reformas. Pareikalavome,
kad Baltarusijos valdžia sustabdytų represijų bangą ir nedelsdama bei besąlygiškai paleistų
visus neteisėtai sulaikytus asmenis.
Rugpjūčio 10 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: Rinkimų falsifikatoriams Baltarusijoje
būtinos naujos sankcijos“. Skaitykite internete adresu https://bit.ly/39JGNyj.
Rugpjūčio 12 d. Paskelbėme viešą pareiškimą, kuriuo raginome Baltarusijos valdžios
institucijas nutraukti represijas, nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sulaikytuosius ir
politinius kalinius bei atkurti interneto prieigą. Taip pat paprašėme Baltarusijos režimą
pradėti dialogą su opozicijos partijomis ir pilietiniais aktyvistais ir paraginome ES vadovybę
taikyti tikslines sankcijas, kurios turėtų apimti ne tik aukščiausius Baltarusijos pareigūnus ir
jų šeimos narius, bet ir represinių struktūrų bei Centrinės rinkimų komisijos pareigūnus.
Rugpjūčio 17 d. Bendrame mano politinės grupės Europos Parlamente „Renew Europe“
prezidento Dacian’o Ciološ’o inicijuotame pranešime kartu su kitų didžiausių EP frakcijų
(ELP, S&D, Žaliųjų/EFA ir ECR) lyderiais vieningai paraginome surengti naujus ir laisvus
rinkimus Baltarusijoje ir griežtai pasmerkėme smurtą prieš taikius protestuotojus.
Pranešimo tekstas internete adresu https://bit.ly/3atTrjd.

Rugsėjo 4 d. Daugiau kaip 100-as europarlamentarų pasirašė mano inicijuotą kreipimąsi,
kuriuo raginome ES Vadovų Tarybą ir Europos Komisiją užtikrinti, kad Aliaksandras
Lukašenka būtų įtrauktas į asmenų, kuriems būtų taikomos ES sankcijos, sąrašą. Inicijavau
šį kreipimąsi, norėdamas užkirsti kelią bet kokiems nuolaidžiavimams Lukašenkos
atžvilgiu. Remiu Baltarusijos piliečių norą gyventi laisvoje šalyje, kurioje tauta, o ne
diktatorius, nusprendžia jos ateitį.
Rugsėjo 5 d. Žiniasklaidoje – „Virš 100 europarlamentarų kviečia taikyti sankcijas
A. Lukašenkai: „Baltarusijos žmonės nesupras gėdingo ES elgesio“.
Skaitykite internete adresu https://bit.ly/3ogCqyE.
Rugsėjo 7 d. Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje Baltarusijos klausimu išreiškiau
apgailestavimą, kad tokiais veiksmais, kaip sankcijų Baltarusijai sušvelninimas prieš
ketverius metus, ES taip pat prisidėjo prie Lukašenkos režimo įsigalėjimo. Turime prisiimti
atsakomybę ir užtikrinti, kad ES politika Baltarusijos atžvilgiu būtų peržiūrėta,
ir pasimokyti iš padarytų klaidų.
Rugsėjo 10 d. Užsienio reikalų komiteto posėdyje nagrinėjome Rusijos politinės opozicijos
lyderio Aleksejaus Navalno nunuodijimo atvejį. Neturiu abejonių, kad išpuolis prieš
Navalną susijęs su įvykiais Baltarusijoje. Po diskusijos kartu su kolegomis susibūrėme
į paramos Baltarusijos žmonėms, ypač politiniams kaliniams, akciją. Žinau, kad ES
sprendimai lėti, todėl akcijomis kaip ši siekėme parodyti, kad Europos Parlamente
kasdien dirbame su šiuo klausimu ir kad beatodairiškai remiame Baltarusijos žmonių
laisvės ir teisingumo siekį.

Rugsėjo 12 d. Lukašenka ir jo režimas nebeatstovauja Baltarusijos žmonėms, todėl viešu pareiškimu paraginau
Europos Sąjungą sustabdyti bet kokį bendradarbiavimą su Baltarusijos valdžia ES Rytų partnerystės
iniciatyvos rėmuose. Vietoj to, visą dėmesį turime skirti darbui su šalies pilietine visuomene. Ne išimtis ir ES
finansinė parama, kuri šalies piliečius turi pasiekti per pilietinės visuomenės organizacijas, o ne per
Baltarusijos valdžios institucijas.
Rugsėjo 15 d. Prisidėjau prie debatų plenarinėje sesijoje, aptariant įvykius Baltarusijoje, ir sudalyvavau šalia
Europos Parlamento surengtoje baltarusių palaikymo akcijoje, reikalaujant laisvų ir sąžiningų rinkimų.
Privalome būti kartu ir padėti jiems kiek tik galime.
Rugsėjo 17 d. Absoliučia balsų dauguma priėmėme rezoliuciją dėl Baltarusijos. Turėjau atsakomybę
vadovauti šio dokumento rengimui. Derybos tarp parlamentinių grupių buvo itin įtemptos, tačiau ne dėl to,
kad būta daug nesutarimų. Priešingai, stengėmės paliesti visus situacijos Baltarusijoje aspektus, užtikrinti
teisingumą nukentėjusiems nuo Lukašenkos režimo brutalumo, nusiųsti Lukašenkai griežtą žinią, kad
vykdomas smurtas nėra toleruotinas ir kad jis nėra rinkimų laimėtojas. Atkreipėme dėmesį į tai, kad
daugelis Baltarusijos gyventojų mano, jog S. Cichanouskaja yra tikroji prezidento rinkimų nugalėtoja.
Rugsėjo 18 d. Suorganizavau nuotolinę diskusiją „Kaip ES gali veiksmingai atsakyti į Baltarusijos žmonių
poreikius?“, kurios metu Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovai ir tarptautiniai ekspertai pristatė
prioritetines ES paramos sritis ir kartu su Europos ekspertais aptarė efektyviausius paramos teikimo būdus.
Rugsėjo 21 d. Baltarusių bendruomenė Belgijoje dar kartą susirinko prie Europos Parlamento, o Užsienio
reikalų komitete turėjome progą išklausyti Sviatlanos Cichanouskajos ir jos kolegų. Taip pat komitete
balsuojant buvo palaikytos mano rengtos rekomendacijos dėl situacijos Baltarusijoje. Jose pabrėžiama
solidarumo ir paramos su Baltarusijos žmonėmis svarba ir sankcijų būtinybė prisidedantiems prie brutalaus
susidorojimo su taikiais protestuotojais ir dalyvavusiems rinkimų klastojime.
Rugsėjo 25 d. Baltarusijoje tęsiantis susidorojimams su taikiais protestuotojais, ypač po slapta surengtos,
neteisėtos A. Lukašenkos inauguracijos, kartu su kolegomis (iš viso 67 europarlamentarai) kreipėmės
į Europos Tarybos vadovą Charl’į Michel’į. Raginome įtraukti šiuos tris punktus į artėjančio Europos Vadovų
Tarybos susitikimo darbotvarkę ir išvadas:
1. A. Lukašenkos inauguracijos ir jo kaip teisėto šalies vadovo nepripažinimas.
2. ES sankcijų taikymas A. Lukašenkos asmeniui.
3. Griežta pozicija Astravo AE klausimu. Pakartojama, kad Astravo AE neatitinka branduolinio saugumo
reikalavimų, taigi, neturėtų būti paleista.
Spalio 6 d. Kreipiausi į LR Ministrą Pirmininką S. Skvernelį ir LR Vidaus reikalų ministrę R. Tamašunienę,
prašydamas paaiškinti dėl 15-os stebėjimo dronų suteikimo Baltarusijos Valstybinio teismo ekspertizės
komitetui. Mano manymu, tai yra labai neatsakinga ir prisideda prie A. Lukašenkos režimo nusikalstamos
veikos Baltarusijoje bei kompromituoja Lietuvos diplomatinius pasiekimus, remiant Baltarusijos žmonių
demokratinius siekius.

Spalio 7 d. Surengiau nuotolinę diskusiją „Padėtis Baltarusijoje jos kaimynų akimis“, kurioje aptarėme situaciją, kai rugsėjo viduryje
lankydamasis Sočyje A. Lukašenka pakeitė pusiausvyros tarp Vakarų ir Rusijos politiką į visišką pasikliovimą Rusija, tikėdamasis pastarosios
paramos išlaikyti valdžią. Baltarusijos valstybinės propagandos taikiniu tapo kitos kaimyninės šalys, ypač Lietuva ir Lenkija, kurios teikė saugų
prieglobstį demokratinei Baltarusijos opozicijai. Kaimynai nuolat kaltinami dėl protestų Baltarusijoje kurstymo ir pavojaus jos teritoriniam
vientisumui, kurie suteikė pretekstą Lukašenkai paskelbti apie sienų su Lietuva ir Lenkija uždarymą bei sienų kontrolės su Ukraina stiprinimą.
Spalio 8 d. Paaiškėjus, kad Lietuvai tarpininkaujant – pagal Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą
– Baltarusijos teisėsaugos struktūras pasiekė ES finansinė parama, už kurią režimas įsigijo 15 dronų, grupė europarlamentarų kreipėsi į
Lietuvos ir Latvijos Vyriausybių vadovus, taip pat į ES Kaimynystės ir plėtros eurokomisarą Olivér Várhelyi. Europarlamentarai ragino
nekartoti klaidų, dėl kurių gali nukentėti prieš autoritarinį režimą kovojanti baltarusių pilietinė visuomenė, kruopščiai ištirti atvejį dėl dronų
finansavimo ir revizuoti visą Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kuriai per 2014–2020 m. laikotarpį buvo
numatytas 81,4 mln. eurų biudžetas (iš jų – 74 mln. eurų ES paramos lėšų). Bendrame 40-ies europarlamentarų iš 18-os šalių kreipimesi
pažymima, kad bet kokia ES finansinė parama Baltarusijos institucijoms turi būti įšaldyta ir sustabdyta tol, kol Baltarusijoje įvyks nauji
laisvi rinkimai.
Lapkričio 26 d. Reaguojant į besitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje ir į taikaus protestuotojo Ramano Bandarenkos
nužudymą, Europos Parlamente priimta skubi rezoliucija, kurios rengimo deryboms turėjau garbės vadovauti. Joje primygtinai reikalaujama
neatidėliotinos ES paramos Baltarusijos pilietinei visuomenei, pabrėžiama būtinybė ištirti vykdomus nusikaltimus prieš Baltarusijos žmones
ir taikyti sankcijas A. Lukašenkos režimą palaikantiems verslams ir jų atstovams. Rezoliucija taip pat atkreipia dėmesį į nesaugią Astravo AE
ir ragina blokuoti jos pagaminamos elektros energijos patekimą į ES rinką.
Lapkričio 27 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: Neišnaudoti diplomatiniai rezervai blokuoti Astravo elektros srautą į Europą“.
Skaitykite daugiau internete adresu https://bit.ly/2JypdCF.
Gruodžio 4 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais išsiuntėme raginimą ES komisarams, atsakingiems už ekonomikos ir kaimynystės
politikas, išsiaiškinti tikrąją saugumo situaciją Astravo AE.
Laiškas internete adresu https://bit.ly/2Vz3HQk. Daugiau informacijos –https://bit.ly/3ov7ieR.
Gruodžio 14–16 d. Europos Parlamente lankėsi 2020 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatai. Tai dešimt įstabių Baltarusijos piliečių,
atstovaujančių demokratinei Baltarusijos opozicijai:
•
•
•
•
•
•
•

žmogaus teisių gynėjas Ales’is Bialiatski’s;
„senosios“ Baltarusijos opozicijos atstovai: Mikola Statkevich ir Volha Kavalkova;
„naujosios“ Baltarusijos opozicijos lyderės: Sviatlana Cichanouskaja, Veranika Tsapkala ir Maryia Kalesnikava (įkalinta);
tinklaraštininkas Sergejus Cichanouskis (įkalintas);
„Telegram“ kanalo NEXTA įkūrėjas Stsiapanas Putsila;
Baltarusijos darbuotojų atstovas Siarhei Dyleuski ir
rašytoja Svetlana Alexievich.

Susitikimų metu pasveikinau ir padėkojau jiems už tai, kad tęsia Andrejaus Sacharovo gyvenimo misiją, kovoja už minties laisvę
ir teisę priimti sprendimus, susijusius su savo ir savo šalies ateitimi.

Gruodžio 18 d. kartu su 86-iais kolegomis europarlamentarais išplatinome pranešimą, kuriame atkreipėme
dėmesį į tai, kad trys Sacharovo premijos laureatai – Mikola Statkevich, Sergejus Cichanouskis ir
Maryia Kalesnikava – kartu su daugiau kaip 150 politinių kalinių yra įkalinti. Pakartojome būtinybę nutraukti
Lukašenkos režimo represijas prieš taikius Baltarusijos piliečius, paleisti politinius kalinius ir kitus sulaikytus
protestuotojus.
Daugiau informacijos internete adresu https://bit.ly/2WltbB8.
Gruodžio 18 ir 21 d. dalyvavau Europos Parlamento inicijuotoje Baltarusijos faktų nustatymo misijoje.
Dėl COVID-19 misija vyko nuotoliniu būdu. Susitikome su Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovais Vilniuje
ir Varšuvoje, klausėmės nukentėjusiųjų per taikius protestus Baltarusijoje liudijimų, tarėmės su
nevyriausybinėms organizacijos dėl būtinos paramos Baltarusijos žmonėms.

Sakartvelas
Vasario 13 d. Kartu su „Renew Europe“ kolegomis savo pranešimu žiniasklaidai reagavome į susirūpinimą
keliančius procesus Sakartvele. Pabrėžėme, kad politinių oponentų persekiojimas pasitelkiant teismines
priemones yra neleistinas. Tai ne tik žlugdo piliečių pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, bet ir kompromituoja
demokratinių reformų pasiekimus. Šalies prioritetas turėtų būti Asociacijos sutarties su ES įgyvendinimas, todėl
paraginome politines Sakartvelo jėgas įsipareigoti visus nesutarimus spręsti dialogo būdu ir pasiūlėme savo
pagalbą.
Kovo 6 d. Reaguodamas į politinį susiskaldymą Sakartvele ir tokius politiškai motyvuotus veiksmus, kaip
teisminės bylos prieš politinius oponentus, kartu su kolegomis Sakartvelo Ministrui Pirmininkui Giorgi’ui
Gakharia’i išsiuntėme laišką, kuriame raginome paisyti teisės viršenybės ir ieškoti bendro sutarimo dėl
tolimesnių reformų ir Sakartvelo europietiškos ateities.

Ukraina
Birželio 30 d. Kaip Europietiškos Ukrainos draugų grupės Europos Parlamente pirmininkas, išsiunčiau užuojautos
laišką prezidentui V. Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms, norėdamas išreikšti palaikymą didžiulių potvynių Vakarų
Ukrainoje akivaizdoje, dėl kurių ne tik buvo evakuota daug gyventojų, sugriauti šeimų namai, infrastruktūra ir
aplinka, bet ir žuvo žmonės. Taip pat dar kartą patikinau dėl nenutrūkstamos Europos Sąjungos paramos. ES
civilinės saugos mechanizmas jau suaktyvintas, siekiant teikti techninę ir ekspertinę pagalbą. Esu įsitikinęs, kad
mums kartu pavyks išspręsti iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina.
Liepos 1 d. Europietiškos Ukrainos draugų grupės Europos Parlamente vardu parengėme viešą pareiškimą dėl
politiškai motyvuotų baudžiamojo persekiojimo bandymų Ukrainoje. Paraginome Ukrainos lyderius vadovautis
demokratijos pamatiniais principais, atsisakyti senosios politinės praktikos ir puoselėti politinio dialogo ir
bendradarbiavimo aplinką tarp politinių jėgų ir kartu dirbti stabilios ir klestinčios Ukrainos labui.
Spalio 6 d. Prieš ES ir Ukrainos vadovų susitikimą kartu su kolegomis laišku kreipėmės į ES vadovus, siekdami
priminti, kad Ukrainos reformų progresas ir priartėjimas prie ES didele dalimi priklauso ir nuo ES sugebėjimo
pasiūlyti patrauklią bendradarbiavimo programą. Pabrėžėme svarbą kiek galima greičiau integruoti Ukrainą į ES
vidaus rinką, įtraukti į tokius ES projektus, kaip Energetikos sąjunga, Skaitmeninė bendroji rinka ir Žaliasis
kursas. Nuoroda į laišką internete adresu https://bit.ly/3d34Ojb.
Spalio 29 d. Suorganizavau nuotolinę diskusiją „Ukrainos savivaldos rinkimai 2020 m.: rezultatai ir apžvalga“,
kurios metu aptarėme neseniai įvykusių Ukrainos savivaldos rinkimų procesą ir rezultatus.

ES saugumo ir gynybos politika

EP delegacija ryšiams su Afganistanu

Sausio 15 d. Savo kalboje EP plenariniame posėdyje aptardamas metinius pranešimus
dėl bendros užsienio, saugumo ir gynybos politikos pastebėjau, kad mūsų saugumas
jokiu būdu negali būti aukojamas dėl ekonominių interesų. Tokie projektai, kaip „Nord
Stream 2“, toliau leidžia vykdyti destruktyvius Rusijos veiksmus mūsų kaimynystėje.

Kovo 9 d. Po JAV ir Talibano susitarimo dėl JAV kariuomenės išvedimo iš Afganistano,
vertindamas susidariusią situaciją, pasisakiau, kad sudarytas taikos susitarimas galėtų reikšti
visuotinio taikos proceso pradžią. Tai neabejotinai yra galimybė Afganistanui ir visam regionui
užbaigti keturis dešimtmečius trunkantį konfliktą. Tačiau labai svarbu, kad visos pusės būtų
įtrauktos į derybas, įskaitant visas politines frakcijas ir pilietinę visuomenę, Afganistano moteris,
Deja, COVID-19 sugriovė planus pakviesti Saugumo ir gynybos komiteto narius
jaunimą ir mažumas. Tautos interesai turi būti aukščiau asmeninių interesų. Kviečiu susipažinti
apsilankyti Lietuvoje gegužės mėnesį. Vizitas būtų suteikęs progą stebėti NATO pratybas su mano, kaip Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu delegacijos pirmininko,
„Defender Europe 2020“, aplankyti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, išgirsti apie pareiškimu internete adresu https://bit.ly/2v4ZnyI.
Lietuvai kylančias kibernetinio ir energetinio saugumo grėsmes, prieš mus vykdomas
dezinformacijos ir propagandos kampanijas, taip pat apie mūsų pastangas ir
Gegužės 6 d. Panašių krizių, kaip užklupusi COVID-19 pandemija, metu svarbu pasirūpinti ne tik
asiekimus kovojant su jomis.
savimi, bet ir šalia esančiais. Europos Sąjunga deda milžiniškas pastangas, siekdama suvaldyti
pandemijos sukeltus iššūkius Sąjungos viduje, tačiau nepamiršta ir mažiau išsivysčiusių
Nepaisant sunkumų, laiką išnaudojome efektyviai, rengėme Parlamento pozicijas
valstybių. ES ambasadoriai patvirtino Europos Komisijos pasiūlymą suteikti iki 3 mlrd. eurų
dėl ginklų eksporto, dirbtinio intelekto naudojimo civiliniams ir kariniams tikslams ir
makrofinansinę paramą dešimčiai ES plėtros šalių ir kaimyninių šalių partnerių, kad padėtų
branduolinių ginklų neplatinimo. Vertinome ES Bendrosios saugumo gynybos politikos joms susitvarkyti su COVID-19 pandemijos ekonominėmis pasekmėmis. Kaip Europos Parlamento
įgyvendinimą, išreiškėme paramą naujos karinės operacijos IRINI Viduržemio jūroje,
delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininkas, kartu su EP užsienio reikalų komiteto
skirtos užtikrinti ginklų embargą Libijai, sukūrimui. Taip pat rengėme rekomendacijas
pirmininku kreipėmės į ES vadovybę, atkreipdami dėmesį į sudėtingą padėtį Afganistane ir
deryboms dėl naujo partnerystes susitarimo su Jungtine Karalyste. Svarbu išlaikyti
prašydamas paremti Afganistaną, aprūpinant šalį gyvybę gelbstinčia ir būtiniausia medicinos
glaudžius ryšius ir bendradarbiavimą su šia šalimi, taip pat sukurti praktiką, leidžiančią įranga.
įtraukti tokias šalis, kaip Ukraina, į ES saugumo ir gynybos projektus.
Rugsėjo 30 d. Kartu su EP Užsienio reikalų komiteto pirmininku David’u McAllister’iu parengėme
Rugsėjo mėnesį Europos Parlamente veiklą pradėjo Specialusis komitetas užsienio
viešą pareiškimą, kuriuo pasveikinome pradėtas taikos derybas tarp Afganistano vyriausybės
šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant
ir Talibano. Visapusiškas taikos procesas yra būtina sąlyga, norint nutraukti keturis žiauraus
dezinformaciją, klausimais. Aktyviai dalyvauju jo veikloje, apimančioje išsamius tyrimus smurto ir destrukcijos dešimtmečius šalyje bei siekiant įnešti stabilumo, saugumo ir taikos
apie galimus rinkimų taisyklių pažeidimus, galimas sritis, dėl kurių gali būti vykdomas Afganistane. Europos Parlamentas atkakliai pabrėžia būtinybę šiose Afganistano vadovaujamose
socalinių tinklų kišimasis, būdus kaip sustiprinti atsakomybę už kovą su užsienio šalių derybose įtraukti kuo daugiau šalies visuomenei atstovaujančių grupių.
kišimusi į ES demokratinius procesus, įskaitant rinkimų kampanijų finansavimą.
Taip pat pasiūlyti koordinuotus ES lygmens kovos su hibridinėmis grėsmėmis veiksmus Spalio 29 d. suorganizavau Delegacijos ryšiams su Afganistanu narių diskusiją su Afganistano
bei būdus, kaip kovoti su piktybinėmis trečiųjų šalių informacijos kampanijomis
pilietinės visuomenės atstovais. Pagrindinis tikslas – įsiklausyti į jų pozicijas ir susirūpinimą dėl
ir strategine komunikacija.
vykstančių taikos derybų tarp Afganistano valdžios ir Talibano. Afganistano pilietinė visuomenė
išsakė šiuos lūkesčius ES: padėti pasiekti paliaubas ir nutraukti ginkluotas kovas šalyje, užtikrinti
visas visuomenės grupes įtraukiantį taikos derybų procesą, pagrindinį dėmesį atkreipti į moterų
padėtį ir užtikrinti jų dalyvavimą taikos derybose bei tęsti vystymosi paramą Afganistanui.
Lapkričio 27 d. Kaip Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Afganistanu vadovas, buvau
pakviestas skaityti pranešimą 2020 m. Globalaus terorizmo indekso pristatyme. Aptariau
terorizmo poveikį Afganistano visuomenei, kuri ir toliau išlieka viena skurdžiausių pasaulyje,
o metinis terorizmo nuostolis ekonomikai siekia 16,7 proc. šalies BVP. Palyginti su praėjusių metų
indeksu, tiek pasaulyje, tiek Afganistane terorizmas mažėja. Vyksta itin sudėtingos taikos
derybos tarp Afganistano valdžios ir Talibano. ES pasisako už visas visuomenės grupes
įtraukiantį taikos procesą, kuris išsaugotų politinius ir ekonominius Afganistano žmonių
pasiekimus per pastaruosius devyniolika metų, t. y. nuo karo prieš terorizmą pradžios.

Gruodžio 10 d. suorganizavau Delegacijos ryšiams su Afganistanu narių diskusiją su Pasaulio
banko atstovais, atsakingais už paramos teikimą Afganistanui. Išgirdome pozityvių žinių apie
pasiekimus 2002–2018 m. laikotarpiu: daugiau kaip 40 procentų išaugo vidurines mokyklas
lankančių vaikų skaičius, sumažėjo vaikų mirštamumas, padidėjo visuomenės raštingumo lygis,
padidėjo namų ūkių pajamos bei priėjimas prie elektros tiekimo. Daug nežinomybių dėl ateities
kelia vykstančių taikos derybų baigtis. Svarbu užtikrinti, kad šie pasiekimai toliau augtų,
Afganistano visuomenė būtų saugi, sveika, toliau vystytųsi ir klestėtų.

Žmogaus teisės
Sausio 14 d. Europos Parlamente Strasbūre, aptardamas ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių
ir demokratijos pasaulyje, savo kalboje pastebėjau, kad žmogaus teisių pažeidimai vyksta mūsų
pašonėje. Baltarusijoje ir toliau varžomos pamatinės piliečių teisės ir laisvės, taip pat buvo
įsivelta į derybas su Rusija, kurių metu rizikuojama prarasti šalies suverenumą.
Rugsėjo 18 d. Europos Parlamentas jau kurį laiką ragina Europos Komisiją ir Europos Tarybą
parengti ir priimti sankcijų režimą, pagal kurį būtų taikomos sankcijos už nusikaltimus,
pažeidžiančius žmogaus teises. Deja, trūksta sutarimo ir valios tarp šalių narių. Reaguodamas
į tokią situaciją, parengiau ES vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai
J. Borrell’iui laišką, kurį parėmė net 72 kolegos europarlamentarai. Jame raginame užtikrinti
greitą sankcijų režimo parengimą. Taip pat užtikrinti, kad tarp sankcionuojamųjų būtų ir su
korupcija susiję nusikaltimai. Galiausiai, sankcijų režimą pavadinti Sergėjaus Magnitskio
vardu ir taip pagerbti S. Magnitskio atminimą, kuris tapo Putino Rusijos režimo auka, kai
išaiškino stambaus masto nusikaltimus. Baltijos šalys kartu su JAV, Kanada ir dar keliomis
šalimis jau turi Magnitskio teisės aktus, laikas ES pasekti jų pavyzdžiu.
Spalio 22 d. Europos Parlamento nariai balsavimu pritarė mano su kolegomis iš skirtingų
politinių grupių idėjai šių metų Sacharovo premiją skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai.
Sacharovo prizas yra aukščiausias Europos Sąjungos teikiamas apdovanojimas
žmogaus teisių srityje.
Lapkričio 18 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais Radosław’u Sikorski’u (Europos liaudies
partija) ir Raphael’iu Glucksmann’u (Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija),
bendradarbiaudami su žmogaus teisių aktyvistu Bill’u Browder’iu, suorganizavome diskusiją
„ES Magnitskio aktas“. Jos tikslas – paragint ES kuo greičiau patvirtinti sankcijų mechanizmą,
pagal kurį būtų galima efektyviai taikyti sankcijas žmogaus teisių pažeidėjams globaliu mastu.
Tarp pranešėjų – Europos Komisijos prezidentė Ursula von der Leyen, Nobelio ir Sacharovo prizų
laureatai ir parlamento nariai iš ES šalių narių, Australijos, Didžiosios Britanijos ir JAV. Visi kartu
įsipareigojome toliau dirbti, siekiant priimti ir įgyvendinti ES Magnitskio aktą.
Gruodžio 7 d. ES patvirtino žmogaus teisių sankcijų mechanizmą. Svarbus žingsnis, tačiau
apgailestauju, kad tarp sankcionuojamų žmogaus teises pažeidžiančių nusikaltimų
neįtraukta korupcija.

Kova su dezinformacija
Sausio 15 d. EP plenarinio posėdžio metu savo kalboje apie bandymus iškraipyti Europos istoriją
pakviečiau visus europiečius išlikti budriems ir nepasiduoti pigiai Rusijos apgaulei.
Balandžio 8 d. Kartu su „Renew Europe“ kolegomis kreipėmės į Europos Komisijos pirmininkę
Ursulą von der Leyen, ragindami stiprinti ES viešąją komunikaciją, informuojant Europos
gyventojus ne tik apie ES veiksmus kovoje su koronaviruso pandemija. Kodėl tai svarbu?
Negalime leisti, kad didžiulė ES finansinė ir humanitarinė parama, kuri yra teikiama ne tik ES
valstybėms narėms, kaimyninėms valstybėms, taip pat pasaulio bendruomenei per tokias
tarptautines institucijas, kaip Pasaulio sveikatos organizacija, būtų nustelbiama niekinės
dezinformacijos ir propagandos iš trečiųjų šalių, kurių parama ir pagalba nė iš tolo neprilygsta
skiriamai Europos Sąjungos. Svarbu suteikti išsamią informaciją ES gyventojams ir nuraminti,
kad jų šalys nėra vienos šioje nelengvoje kovoje. Būtina skatinti solidarumo ir pasitikėjimo ES
jausmą tarp ES valstybių narių ir jų piliečių.
Balandžio 28 d. Kartu su 57 kolegomis europarlamentarais kreipėmės į J. Borrell’į, Europos
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, dėl galimo Kinijos kišimosi,
bandant paveikti Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaitos apie dezinformaciją turinį.
Politico Europe ir BBC News, gerai žinomos žiniasklaidos priemonės, pranešė, kad galimai dėl
diplomatinio ir Kinijos pareigūnų spaudimo buvo sušvelninta ES pozicija dėl Kinijos vykdomų
dezinformacijos kampanijų prieš Europos Sąjungą ir Europos šalis, esant COVID-19 protrūkiui.
Laiške pabrėžėme, kad mes, Europos Parlamento nariai, privalome visiškai pasitikėti Europos
Komisijos ir kitų ES institucijų pateikiama informacija, ji turi atitikti realius faktus ir būti tiksli.
Bet koks spaudimas iš ES nepriklausančių šalių vyriausybių, verčiantis koreguoti įvykių
vertinimą ar faktines išvadas, yra žala visam demokratijos procesui Europos Sąjungoje, todėl
paprašėme Europos Parlamentui kuo greičiau pateikti oficialų paaiškinimą dėl šios situacijos.
Birželio 8 d. Kreipiausi į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio politikos klausimais Josep’ą Borrell’į
dėl slegiančių įvykių Baltarusijoje. Anksčiau reagavau į neteisėtą pilietinės visuomenės,
opozicijos ir, svarbiausia, kandidatų į šalies prezidentus persekiojimą ir sulaikymus. Šį kartą
mano dėmesį patraukė dezinformacija, skleidžiama prezidento A. Lukašenkos ir jam pavaldžių
žiniasklaidos ruporų, kad neva ES, suteikdama 60 milijonų eurų paramą Baltarusijos kovai su
COVID-19, remia A. Lukašenkos režimą. Paraginau J. Borrell’io vadovaujamą Europos išorės
veiksmų tarnybą imtis neatidėliotinų veiksmų paneigiant šią dezinformaciją ir patikinant,
kad ES parama yra skirta Baltarusijos žmonėms. Nepateisinama ir tai, kad ES atsilieka nuo
atskirų šalių ir tokių tarptautinių organizacijų, kaip Jungtinės Tautos, reaguodama į procesus,
pažeidžiančius pamatines Baltarusijos piliečių teises ir laisves. Kitas svarbus aspektas, kurio
sieksiu ir savo rengiamose Europos Parlamento rekomendacijose dėl ES santykių su Baltarusija
– ES turi persvarstyti savo politiką Baltarusijos atžvilgiu, įskaitant naujas sankcijas už žmogaus
teisių ir pamatinių laisvių pažeidimus, nukreiptas prieš atsakingus asmenis.

Transporto politika: Mobilumo paketas, Rail Baltica
Kovo 4 d. Žiniasklaidoje – „P. Auštrevičius: „Jei Lietuvos Vyriausybė nesiims skubių sprendimų,
„Rail Baltica“ ir Lietuva gali negauti papildomos ES paramos“.
Skaitykite internete adresu https://bit.ly/2MLfGWP.
Kovo 17 d. Kreipiausi į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, ragindamas sparčiau
koordinuoti visų ES valstybių narių veiksmus, panaikinant kliūtis užsienyje užstrigusiems europiečiams
grįžti į tėvynę. Pabrėžiau būtinybę trumpinti vilkikų eiles prie valstybių sienų ir krizės akivaizdoje atidėti
viso ES Mobilumo paketo įsigaliojimą. Taip pat atkreipiau dėmesį, kad daugiau kaip tūkstantis Lietuvos
piliečių yra įstrigę Lenkijos pasienyje, o vilkikų eilės driekiasi daugiau kaip 40 kilometrų, ir paraginau
Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen užtikrinti proporcingas ir nediskriminacines
sienų kontrolės sąlygas visoje Europoje. Laišką, išverstą į lietuvių kalbą, galite perskaityti internete adresu
https://bit.ly/2vyeVeM.
Balandžio 28 d. EP Transporto ir turizmo posėdyje su EK transporto komisare Adina Vălean aptarėme
problemas, su kuriomis šie sektoriai susiduria dėl COVID-19 pandemijos, bei išsakėme savo pozicijas dėl
Europą skaldančio Mobilumo paketo. Svarstant Mobilumo paketo klausimą, kolegų europarlamentarų
nuomonės stipriai išsiskyrė. Aš buvau tarp tų, kurie mato konkrečias rizikas ir būsimas negatyvias
pasekmes, jei suderėtas tekstas būtų EP patvirtintas. Tad informavau, kad teiksiu pataisas ir siūliau atidėti
šio klausimo svarstymą.
Gegužės 12 d. Pasirašiau Mobilumo paketo pataisas, kuriomis išbraukiamas privalomo vilkikų grąžinimo
į registracijos šalį kas aštuonias savaites įpareigojimas, įvedamas reikalavimas Europos Komisijai atlikti
išsamų poveikio vertinimą rinkai ir aplinkai, atmetama Tarybos pozicija po pirmojo dokumento skaitymo ir
kt. Manau, kad tai ne tik vieningos ES rinkos pažeidimas, periferinių valstybių narių diskriminavimas, bet ir
prieštarauja neseniai pristatytiems Europos žaliojo kurso bei tapimo klimatui neutraliu žemynu siekiams.
Deja, bet gražus tikslas, dėl kurio buvo pradėtas rengti Mobilumo paketo dokumentas, – gerinti socialines
vairuotojų garantijas, – tokiu būdu būtų tik pamintas.
Birželio 9 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „ES Mobilumo paketas reikš didesnę taršą ir iškreiptą
konkurenciją“. Skaitykite internete adresu https://bit.ly/3dNP0R3.
Lapkričio 20 d. Suorganizavau diskusiją „Rail Baltica“: iššūkiai ir galimybės Lietuvai bei regionams“. Per
pastarąjį šimtmetį didžiausias Baltijos regiono infrastruktūros projektas integruos Lietuvą ir kitas Baltijos
šalis į Europos geležinkelių tinklą, geležinkelio linija sujungdamas Varšuvą, Kauną, Panevėžį, Rygą ir Taliną
(netiesiogiai Helsinkį). Įsiliedamos į bendrą Europos geležinkelių erdvę, Lietuva ir kitos Baltijos valstybės
turės patogią, saugią ir aplinkai nekenkiančią keleivių judėjimo alternatyvą bei pagerins savo prekybos
sąlygas, galės pasiekti naujas eksporto rinkas, bus galimybė atsirasti naujam ekonomikos koridoriui.
Diskusijos tikslas – aptarti projekto eigą, dabartinę stadiją, galimybes bei iššūkius Lietuvai, regionams,
viešajam ir privačiam sektoriui. Diskusijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis bei patirtimi pasidalijo:
Ignas Degutis – už „Rail Baltica“ įgyvendinimą atsakingos įmonės „RB Rail AS“ vyriausias finansininkas
ir valdybos narys; Rytis Mykolas Račkauskas – Panevėžio miesto meras; Kęstutis Vaitukaitis – Elektrėnų
savivaldybės meras; Vytautas Petružis – Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės
generalinis direktorius.

Gyvūnų gerovė
Vasario 12 d. Europos Sąjunga, kuri sugebėjo sukurti pasaulinio lygio ekonominę gerovę ir pirmauja
technologinių išradimų srityje, vis dar stokoja valios sukurti privalomą šunų ir kačių registravimą ir
ženklinimą. Taip apgaudinėdami neinformuotus pirkėjus ir pažeisdami visuomenės sveikatos reikalavimus,
mes palaikome nelegalų ir nešvarų verslą. Tai akcentavau savo kalboje Europos Parlamento diskusijoje
apie nelegalią prekybą augintiniais Europos Sąjungoje.
Birželio 23 d. Kiekvienas, namie laikantis augintinį, žino, kad apsilankymų pas veterinarą išlaidos yra
nemažos – būtinosios naminių gyvūnų gydymo išlaidos nėra kompensuojamos netgi iš dalies. Galimos
didelės veterinarijos paslaugų kainos neretai atbaido ir atsakingus šeimininkus, svarstančius pasiimti
gyvūną iš prieglaudos. Europos Sąjungos teisė valstybės narėms numato tam tikras išimtis, leidžiančias
pritaikyti sumažintą PVM tarifą įvairioms paslaugoms. Tad kreipiausi į Europos Komisiją su užklausa, ar
pagal dabartinį reguliavimą šis sumažintas tarifas gali būti taikomas ir gyvūnų medikamentams bei
veterinarinei priežiūrai. Šį reguliavimą pritaikius valstybėms narėms, augintinių priežiūros išlaidos
europiečiams galėtų sumažėti.
Rugsėjo 7 d. Prašydamas patikslinti, uždaviau papildomą klausimą Europos Komisijai dėl PVM už kačių
ir šunų veterinarinę priežiūrą ir vaistus.
Klausimas: https://bit.ly/3np3jAw. Atsakymas: https://bit.ly/37hWwD2.
Rugsėjo 8 d. Kreipiausi į Europos Komisiją pagal rašytinio klausimo procedūrą dėl neteisėto šunų veisimo
ir netinkamo elgesio su gyvūnais atvejų Lietuvoje.
Mano klausimas: https://bit.ly/37ih4ep. EK atsakymas: https://bit.ly/2IMg7Sb.
Rugsėjo 9 d. į viešumą iškilus nelegalios naminių gyvūnų daugintojų veiklos ir žiauraus elgesio su
gyvūnais mastams Lietuvoje (nepaisant to, jog apie dalį šių atvejų pilietinės visuomenės organizacijos
valstybines institucijas buvo informavusios jau anksčiau ir ne kartą), kreipiausi į Ministrą Pirmininką
Saulių Skvernelį, ragindamas Vyriausybę imtis skubių veiksmų, sprendžiant įsisenėjusias ir daug metų
valdžios institucijų ignoruojamas gyvūnų gerovės problemas, ir į šį procesą įtraukti gyvūnų gerovės srityje
veikiančias nevyriausybines organizacijas.
Visas rašto tekstas: https://tinyurl.com/ycwxsnfa.
Rugsėjo 11 d. Žiniasklaidoje – „P. Auštrevičius: „Apie šuns skundą prieš Lietuvą“.
Gruodžio 14 d. Skaičiuojama, kad šiuo metu Europoje yra 68–77 milijonai auginamų šunų ir kačių, tačiau
naminių gyvūnų problematika nėra tinkamai įtvirtinta ES reglamentuose. Stebėdamas kiek daug Lietuvoje
ir ES lygiu yra spragų namuose auginamų gyvūnų gerovės srityje, po EP gyvūnų gerovės intergrupės
„skėčiu“ inicijavau naminių gyvūnų darbo grupės įkūrimą. Tarp planuojamų veiklos temų:
• 		
• 		
• 		

Kačių ir šunų identifikavimas ir registravimas
Nelegali prekyba naminiais gyvūnais
Visuomenės informuotumo didinimas ir geriausios praktikos skatinimas

Sieksime didinti informuotumą Europos Parlamente apie rimtus gyvūnų gerovės klausimus, iškeliant
ne tik problemas, bet kartu pasiūlant sprendimus ir veiksmus, kurių reikėtų imtis. Sprendimų ieškosime
bendradarbiaudami su šios srities nevyriausybinėmis organizacijomis, skatinant bendrą darbotvarkę ir
suteikiant joms stebėtojų statusą, bei ES institucijomis, nacionalinėmis įstaigomis.
Daugiau internete adresu https://bit.ly/2Wr6g7P.

Veikla Lietuvoje
Sąjūdis prieš Astravo AE
2020 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje įvyko pirmasis
asociacijos Sąjūdis prieš Astravo AE narių suvažiavimas. Jame dalyvavo daugiau nei 500
dalyvių iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Buvau išrinktas šios organizacijos valdybos pirmininku.
Sąjūdis prieš Astravo AE siekia, kad:
		
Astravo AE statybos būtų sustabdytos, atominė elektrinė uždaryta ir jai parinkta
kita, saugi vieta.
Lietuva ir ES imtųsi visų įmanomų priemonių atominės elektrinės saugumui užtikrinti.
Astravo AE elektros energija nepatektų į ES rinką.
Tarp Sąjūdžio narių yra tiek įvairių politinių partijų – Liberalų Sąjūdžio, Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos
žaliųjų partijos – atstovų, tiek jaunimo organizacijų ir jokioms politinėms jėgoms
nepriklausančių žmonių.
Labai kviečiu visus neabejingus Lietuvos saugumui prisijungti prie mūsų!
Daugiau apie Sąjūdžio veiklą galima sužinoti interneto svetainėje www.astravuine.lt.

Diskusijos, konferencijos, renginiai
Už demokratišką Baltarusiją be Astravo AE
Balandžio 15 d. Virtuali diskusija „Traktoriai ir ledo ritulys nuo koronaviruso: o kas apsaugos
nuo astraviruso?“
Kartu su prof. V. Landsbergiu, Seimo nariu Ž. Pavilioniu, Žaliosios politikos instituto vadove
I. Budraite, Baltarusijos opozicinių partijų atstovais T. Novikova, A. Lebedko ir P. Severinecu,
moderuojant žurnalistui R. Staseliui, kalbėjomės apie tai, ką koronavirusas atskleidė apie
Baltarusijos valdžios (ne)gebėjimą valdyti krizines situacijas bei kaip Lietuva ir ES gali užkirsti
kelią blogiausio scenarijaus – avarijos Astravo AE – atsiradimui.
Balandžio 28 d. Virtuali diskusija „Černobylis dega vėl: ar Europa pasimokė iš istorijos?“
Praėjus 34 metams po Černobylio katastrofos, pasekmės jaučiamos iki šiol – Ukrainoje vėl
liepsnojo buvusios atominės elektrinės teritorijoje esantys miškai. Tačiau Baltarusijoje
statoma panašaus tipo atominė elektrinė kelia klausimą – ar tikrai Europa išmoko Černobylio
pamoką? Apie tai kalbėjomės su Ukrainos parlamento nariu Sergejumi Nagorniaku, buvusiu
Ukrainos užsienio reikalų ministru Pavlo Klimkinu, Žaliosios politikos instituto vadove Ieva
Budraite.

Spaudos konferencijos
Kartu su Sąjūdžio prieš Astravo AE atstovais surengėme tris spaudos konferencijas:
1. 2020 m. balandžio 29 d. – „Baltarusijos atominė elektrinė po COVID-19 protrūkio, prezidentų pokalbio ir branduolinio kuro
atvežimo į Astravą išvakarėse: mūsų reakcija ir sprendimai“
2. 2020 m. gegužės 21 d. – „Ar priartėjome prie Europos Sąjungos Rytų partnerystės fiasko?“
3. 2020 m. birželio 15 d. – „Dėl naujai paaiškėjusių faktų dėl Astravo AE grėsmių ir derybininkų atsakomybės“
Baltarusijos palaikymo akcijos Vilniuje
Stiprėjant režimo represijoms Baltarusijoje, savo solidarumą su baltarusių pilietine visuomene reiškiame ir Lietuvoje
– penktadieniais Vilniuje vyksta solidarumo akcijos „Už demokratišką Baltarusiją!“ renginiai.
Kreipimaisi į Lietuvos ir užsienio institucijas
Siekiant tinkamo ir aktyvaus Lietuvos valdžios institucijų įsitraukimo tiek ginant žmogaus teises ir laisves Lietuvos
kaimynystėje, tiek užtikrinant Lietuvos gyvybinius interesus ir saugią kaimynystę be Astravo AE,
išsiuntėme šiuos raštus Lietuvos institucijoms:
Sąjūdžio prieš Astravo AE pateikti paklausimai Lietuvos institucijoms
1.

2020 m. kovo 9 d. kreipimasis į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos pasitraukimo iš Vienos konvencijos,

2.

2020 m. kovo 12 d. kreipimasis į Lietuvos savivaldybes dėl bendradarbiavimo,

3.

2020 m. kovo 31 d. kreipimasis į LR Vyriausybę dėl Europos Komisijos ir Europos Sąjungos branduolinės
saugos grupės vizito į Baltarusiją vertinimo ir Lietuvos Vyriausybės pozicijos,

4.

2020 m. gegužės 15 d. Sąjūdžio valdybos pareiškimas LR Prezidentui Gitanui Nausėdai ir LR Ministrui
Pirmininkui Sauliui Skverneliui dėl nepritarimo dabartiniam projektui dėl ES ir Baltarusijos
partnerystės prioritetų susitarimo (Prezidento kanceliarijos atsakymas gautas 2020 m. birželio 15 d.),

5.

2020 m. birželio 23 d. paklausimas Daiviui Virbickui, generaliniam AB „Litgrid“ direktoriui, dėl
klausimų, susijusių su strateginiu Lietuvos tikslu sinchroniškai prisijungti prie kontinentinės
Europos elektros tinklų (KET), ir dėl būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo Astrave statomos
nesaugios branduolinės elektrinės,

6.

2020 m. rugsėjo 17 d. kreipimasis į LR Prezidentą, Ministrą Pirmininką ir Seimo pirmininką dėl
Lietuvos gyvybinių interesų užtikrinimo,

7.

2020 m. gruodžio 9 d. kreipimasis į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl artėjančios Europos Vadovų Tarybos.

Europos ir užsienio institucijoms
1.

2020 m. balandžio 6 d. kreipimasis „Location and nuclear safety of Belarus
Nuclear Power Plant“ į ENSREG ir Europos Komisiją,

2.

2020 m. balandžio 26 d. Černobylio katastrofos metinių proga raštas
„Location and nuclear safety problems of the Belarusian Nuclear Power
Plant“ ES ir NATO šalių ambasadoriams Lietuvoje. Atsakymas
gautas tik iš Austrijos ambasados,

3.

2020 m. gegužės 20 d. raštas dėl finansinės paramos teikimo Baltarusijai
tarptautinėms finansinėms institucijoms – Pasaulio bankui, Europos
investiciniam bankui (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui
(ERPB), Tarptautiniam valiutos fondui. Atsakymai gauti iš EIB ir ERPB,

4.

2020 m. liepos 1 d. kreipimasis į Arhuso Konvenciją
dėl Konvencijos pažeidimų,

5.

2020 m. rugpjūčio 5 d. raštas-atsakymas Europos Komisijos
Energetikos generaliniam direktoratui dėl Astravo AE saugumo reikalavimų,

6.

2020 m. lapkričio 6 d. raštas Europos Komisijos pirmininkei
Ursulai von der Leyen dėl Astravo AE elektros importo į ES rinką
ir Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimo su
kontinentinės Europos tinklais,

7.

2020 m. lapkričio 13 d. raštas Latvijos viešųjų paslaugų reguliavimo
komisijai dėl prekybos elektra su trečiosiomis šalimis,

8.

2020 m. lapkričio 20 d. raštas dėl Astravo AE Virginijui Sinkevičiui,
Europos Komisijos nariui, atsakingam už aplinką,
vandenynus ir žuvininkystę.

Susitikimai, diskusijos ir kiti renginiai
Nuotolinės diskusijos

Nors šios komandos didelę dalį suplanuotų darbų sustabdė pandemija, jie pasiryžę
darbus atlikti iki galo, kai tik bus galimybė.
Kviečiame pasidžiaugti nuveiktais darbais.

Su visais projekto dalyvių darbais galite susipažinti internete adresu
Gruodžio 9 d. Diskusija „Rytojus po Brexito: įtaka Lietuvos žmonėms, politikai ir ekonomikai“.
Artėjant dienai, kai bus užbaigtos derybos dėl tolesnio Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos https://www.facebook.com/kuriamelt
bendradarbiavimo, kartu su Dalia Asanavičiūte, LR Seimo nare, buvusia Jungtinės Karalystės
lietuvių bendruomenės pirmininke, Vytautu Mikėnu, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos
Sąjungoje atstovu, Linu Pernavu, Policijos atašė Jungtinėje Karalystėje, ir
Vidmantu Janulevičiumi, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu,
diskutavome apie tai, ko gali tikėtis Lietuvos piliečiai ir verslas.
Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą!“
2020 m. sausis–rugsėjis
Jau trečius metus vyksta mūsų biuro Lietuvoje inicijuotas projektas „Kuriame Lietuvą!“
Jame dalyvauja mokiniai iš visos Lietuvos.
Mūsų moto: „Kad pasaulis būtų gražesnis, pradėkime keisti jį nuo savęs.“
Šiais metais į finalą pateko 7 komandos. Deja, dėl pandemijos ne visoms komandoms pavyko
pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, kai kurioms tik dalį, bet džiaugiamės, kad nepaisant visos
situacijos sudėtingumo daug gražių iniciatyvų buvo įgyvendintos.
Pristatome mūsų projekto dalyvių darbus.
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija
„Savo iniciatyvomis sieksime parodyti, kad pakartotinis atliekų panaudojimas ir perdirbimas yra
patikimiausi būdai, norint sumažinti eikvojimą iki minimumo ir taupyti išteklius. Reikia mokytis
ir mokyti priimti atsakingus sprendimus, kurie būtų naudingi mūsų planetai bei ateinančioms
kartoms.“
Vilniaus „Juventos“ gimnazija. Projektas „Viešojo transporto problemos ir jų sprendimo būdai“
„Mūsų mieste yra nesaugaus, taršaus ir nekomfortiško viešojo transporto problemos.
Padarysime viską, kas yra mūsų jėgose, kad VVT būtų pavyzdžių kitiems Lietuvos miestams.“
Šilutės pirmoji gimnazija. Projektas „Jei galiu aš, gali ir tu“
„Manome, kad prie didelio aplinkos užterštumo problemos sprendimo gali prisidėti kiekvienas.
O svarbiausia ugdyti jaunąją kartą, kuri turės atsakingą požiūrį ir į gamtą, ir į esančius šalia.“
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija:
„Mūsų tikslas – suteikti jaunajai kartai daugiau žinių apie miškų ekologinę situaciją
ir sėkmingus problemų sprendimus.“

Europietiškų susitikimų ciklas
2020 m. sausis–kovas
Šiais metais tęsėme Europietiškų susitikimų ciklą, kurio metu aplankėme įvairius Lietuvos
miestus ir miestelius, susitikome su aktyviais mūsų šalies piliečiais. Vyko diskusijos apie
Europos Parlamento darbą, Europos ir pasaulio aktualijas bei klimato kaitą.
Kurti vieningą ir stiprią Europą galime tik visi išvien!

Vasario 7 d. Dar 2005 m. kartu su Tautinių bendrijų namais inicijavome Duonos šventę, suburiančią Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių narius. Ir štai jau 14 kartą
pasidalyti savo duona susirinko armėnai, baltarusiai, graikai, kartvelai, jakutai, karaimai,
kazachai, latviai, lietuviai, moldavai, rumunai, rusai, totoriai, ukrainiečiai, žydai.

Elektrėnų Trečiojo amžiaus universiteto studentai mano biure Vilniuje

Knygų mugė 2020
Vasario 21 d. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, susitikau su Lietuvos piliečiais Knygų
mugėje padiskutuoti aktualiais Lietuvai ir Europai klausimais.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje

„Pokalbis apie Europą su svečiu“
2020 m. gruodis. Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje inicijuotas projektas „Pokalbis apie
Europą su svečiu“, skirtas ruoštis Europos egzaminui. Buvau pakviestas dalyvauti šiame
projekte ir susitikau su Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos bei Kauno
Aleksandro Puškino gimnazijos mokiniais, su kuriais diskutavome apie artimiausius Europos
Sąjungos iššūkius bei tikslus, taip pat apie tai, kaip veikia Europos Parlamentas.

Laima Vincė
Vasario 21 d.
„Kodėl paroda vadinasi „Nepasakytas žodis…
Poezija tapyboje“? Tikriausiai todėl, kad poezija ir
tapyba man yra neatsiejamos. Vaizdai, kurie aplanko
mane eilėraščiuose, toliau gyvena mano paveiksluose,
ir atvirkščiai. Vaizduojamasis menas man yra tas dar
nepasakytas žodis ir juo perteikiu tai, ko negaliu
įsprausti į žodžius.“

Aistė Bugailiškytė
Balandžio 7 d. (atidarymas neįvyko dėl pandemijos)

Parodų ciklas „Pasakojimai“
Kartu su VšĮ Savicko paveikslų galerija toliau tęsiame parodų ciklą „Pasakojimai“. Šio parodų
ciklo autorius vienija aistra drąsiai ir atvirai perteikti savo kuriamų vaizdinių ar personažų
istorijas. O parodų lankytojai visada žino, kad galės padiskutuoti ar pasidalyti mintimis su
pačiais kūrėjais.
Natalia Yanekina
Sausio 14 d.
„Po ilgų apmąstymų parodą nusprendžiau
pavadinti „Užmigęs laikas“. Tarp visų paskutiniu
metu nutapytų paveikslų yra kai kas bendro
– tai, kad jie buvo sukurti bemiegant mūsų
kūdikiui. Viskas paprasta! Kol vaikas miegodavo,
aš darbavausi ir buvau labai dėkinga tam laikui.
Moteriški vaizdai ir siužetai ne tik manęs
nepalieka, bet ir toliau teikia man įkvėpimo.
Tapybos metu kinta stilistika, detalės,
charakteriai. Man atrodo, jog šis moteriškas
pasaulis yra beribis ir be galo įdomus, kuriame
gali pažinti ir atrasti naujas tiek išorines,
tiek vidines savo savybes.“

Menotyrininkė Jolita Mieželaitienė:
„Aistė Bugailiškytė – laiko tramdytoja. Tarsi
vienu teptuko mostu „prisijaukina“ laiką kaip l
aukinį žvėrį, paversdama jį romiu, naminiu katinu.
Jos interjero portretuose (XIX a. itin populiarus
tapybos žanras, pranc. Interior portrait) laikas
virsta tingia, mieguista būsena. Visa kuriama
paveikslo tikrovė binariška – antikvarinių baldų
interjeruose įsispraudusi kokia nors šiuolaikiška
detalė, jie teatrališki, tarsi scena, kurioje netrukus
prasidės gyvenimo spektaklis…“

Jurgita Buterlevičienė
Gegužės 9 d.
Paroda „Pasivaikščiojimai“ gimė „stebint,
kaip gamtos tylus ir atkaklus virsmas
tampa tapybos kūriniais“.

Raimondas Savickas
Birželio 5 d.
„Parodoje „Pakylėjimas“ plėtoju miesto ir žmogaus tematinę liniją. Nepaisant to, kad dėl karantino teko izoliuotis, jaučiausi
pakylėtas, nes galėjau dirbti niekieno netrukdomas. Įprasti mano kūrybos personažai (įsimylėjėlių porelės, muzikantai,
užstalės kompanionai ir, žinoma, angelai) taip pat jautėsi pakylėti ir netgi pakilę ant senamiesčio stogų.“

Ramunė Savickaitė
Rugsėjo 4 d. Tapybos paroda ,,Žydėjimas“
,,Viltingas žvilgsnis į žydinčius sodus. Pakylėjimas spalvų žaismėje. Prisiminimai apie nerūpestingą vaikystę saugioje senelių
pamiškės užuovėjoje. Skruzdėlių takeliai pievutėje. Bumbsintys žemėn obuoliai. Paukščiukų nuotaikingas treliavimas.
Trapūs vilkdalgių žiedai. Raganė besistiebianti dangun. Baugios rupūžės pasirodymas. Ten, už akmenų. Paslaptys
ir atradimai. Vasaros džiaugsmas. Rudens gėrybėmis pakvipęs alsavimas…“

Simonas Skrabulis
Spalio 9 d. Tapybos paroda „Linijos magija“
,,Vyksta pastovus spalvų ir linijų tarpusavio bendravimas drobėje. Stengiuosi išlaikyti savo tapybos stilistiką, dėlioti įvairių
spalvų elementus (tašką, dėmę, kontūrą, faktūrą), kad šie dalykai harmoningai žaistų, išlaikytų kokybišką kompoziciją ir bertų
minčių tolimesnėms idėjoms. Myliu paprasčiausią liniją, kuri atsveria, gali sutvarkyti netgi gražiausias spalvas, būdamos tik
juodos, pilkos, storos ar plonos, stambios su šalia atsirandančiomis smulkiomis.“

