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Brangūs bičiuliai, 

žymėdamas greitai praskriejusių trejų metų darbo Europos Parlamente 

sukaktį, dalinuosi su Jumis šia praėjusio pusmečio veiklos ataskaita.  

Džiaugiuosi, kad jis buvo daug pozityvesnis ir optimistiškesnis už praeitų 

metų didžiuosius „Brexit“ ir Prezidento rinkimų JAV nusivylimus. 

Didžiuojuosi kontinentinės Europos piliečių pergalėmis. Rinkimų 

rezultatai Nyderlanduose ir Prancūzijoje - puikūs. Belieka tikėtis, kad 

rudenį vyksiantys rinkimai Vokietijoje bus dar vienas žingsnis stiprios ir 

vieningos Europos link. Juk būtent tokia Europa gyvybiškai reikalinga 

Lietuvai. 

O plačiau apie tai ir dar daugiau kviečiu paskaityti šioje 2017 metų  

sausio-liepos mėnesių veiklos Europos Parlamente ir Lietuvoje 

ataskaitoje. Joje rasite ne tik mano įžvalgas svarbiausių politinių aktualijų temomis, su kuriomis, tikiu, 

esate daugelis susipažinę, bet ir turėsite galimybę susipažinti su mažiau žiniasklaidoje 

apžvelgiamomis, tačiau ne mažiau reikšmingomis užsienio politikos, žmogaus teisių ir kitomis temomis.   

Linkiu malonaus skaitymo, visuomet būti pilietiškais ir įkvėpti savo gražiu pavyzdžiu kitus!  Nuo 

kiekvieno iš mūsų kasdienių poelgių ir pasirinkimų priklauso ne tik mūsų, mūsų artimųjų, kaimynų, bet 

galiausiai ir mūsų valstybės Lietuvos šiandiena ir ateitis. 

 

Iki susitikimo - Jūsų 

Petras Auštrevičius 
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PAGRINDINIAI FAKTAI   

      Petras Auštrevičius yra Liberalų ir 

demokratų aljanso už Europą (ALDE) 

frakcijos Europos Parlamente (EP) narys. 

ALDE frakcijos pirmininkas yra belgas Guy 

Verhofstadt.   

Komitetai, kurių narys yra Petras 

Auštrevičius:  

 Užsienio reikalų komitetas 

      Pagrindinis veikėjas formuojant ir įgyvendinant ES užsienio politiką. Čia sprendžiama, kaip bus 

naudojamos ES lėšos puoselėjant ES interesus ir vertybes užsienyje, prižiūrimas ES plėtros procesas, 

diskutuojama apie Europos Sąjungos vaidmenį ateityje. Komiteto pritarimas būtinas visiems 

tarptautiniams susitarimams, kuriais apibrėžiamas ES vaidmuo plačiajame pasaulyje, visų pirma 

asociacijos ir bendriesiems susitarimams, kuriuos Europos Sąjunga sudaro su daugybe ES pasaulinių 

partnerių. 

 Žmogaus teisių pakomitetis  

      Pagrindinės pakomitečio atsakomybės sritys apima visus su žmogaus teisėmis, mažumų apsauga ir 

demokratinių vertybių skatinimu susijusius klausimus, o geografiniu požiūriu – šalis, kurios 

nepriklauso ES. 

 Regioninės plėtros komitetas   

      Europos Parlamente šis komitetas atsakingas už Sąjungos regioninės plėtros ir sanglaudos politiką. 

Petras Auštrevičius jame yra pavaduojantis narys. 

 Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo komitetas 

      Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant 

Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti įsteigtas 

2016 metų liepos mėnesį. Petras Auštrevičius šiame komitete yra pavaduojantis narys. 

Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius:   

 Delegacija ryšiams su Afganistanu - pirmininkas  

      Pažymint Europos Parlamento siekį stiprinti valdžios institucijas ir reformas Afganistane, visavertė 

Delegacija ryšiams su Afganistanu buvo sudaryta iš karto po 2009 m Europos Parlamento rinkimų - 

todėl ji yra viena iš jauniausių Europos Parlamente. 

 Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete - pavaduojantis 

narys  

      Europos Parlamento ir Moldovos Respublikos Parlamento santykiai palaikomi pagal ES ir 

Moldovos asociacijos susitarimą, kuris pasirašytas 2014 m. birželio 27 d. Parlamentinis asociacijos 

komitetas vykdo parlamentinę asociacijos susitarimo įgyvendinimo kontrolę ir veikia kaip atviras 

diskusijų forumas, kuriame aptariami visi ES ir Moldovos santykių aspektai. Komiteto veikla siekiama 

suteikti stiprų postūmį sėkmingoms demokratinėms ir rinkos reformoms Moldovoje bei šalies didesnei 

integracijai į ES.  

 Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje - pavaduojantis narys 

      Asamblėja įsteigta 2011 m. gegužės 3 d., siekiant įgyvendinti parlamentinį Rytų partnerystės – 

Europos Sąjungos parengtos politikos, kurios tikslas yra priartinti jos Rytų kaimynes, stengtis, kad 
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nebūtų naujų skiriamųjų ribų, ir sudaryti plataus masto asociacijos susitarimus, įskaitant tvirtas ir 

visapusiškas laisvosios prekybos erdves, – parlamentinį aspektą. Petras Auštrevičius yra Baltarusijos 

darbo grupės narys. 

P. Auštrevičius yra „Gyvūnų gerovės“ intergrupės Europos Parlamente pirmininko 

pavaduotojas. 

Neformalios Europietiškos Ukrainos draugų grupės pirmininkas.  

Neformalios paramos demokratijai Kambodžoje draugų grupės pirmininkas. 

STATISTIKA 

Europos Parlamento pranešimas, kurių šešėlinis pranešėjas buvo EP narys Petras Auštrevičius 

(šešėlinis pranešėjas yra EP narys, kuris padeda rengti pranešimą ir atstovauja savo politinę 

grupę):  

2017 m. gegužės 4 d. Pranešimas dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje. Visas pranešimas 

Pranešimas dėl korupcijos ir žmogaus teisių trečiosiose šalyse. EP plenarinėje sesijoje bus balsuojama 

rugsėjo mėnesį. Informacija 

Europos Parlamento nuomonė, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras Auštrevičius: 

2017 m. balandžio 11 d. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 

suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą.  Visa nuomonė 

P. Auštrevičius prisidėjo prie 53-jų pasiūlymų dėl rezoliucijų ruošimo, uždavė 13 parlamentinių 

klausimų ir 29 kartus pasisakė per EP plenarinius posėdžius.  

Su visais pasiūlymais dėl rezoliucijų ruošimo galite susipažinti čia, parlamentiniais klausimais - čia ir 

pasisakymais per Europos Parlamento plenarinius posėdžius - čia.  

Keletas svarbesnių parlamentinių klausimų  

2017 m. gegužės 15 d. Baltarusijos atominės 

elektrinės testavimas nepalankiausiomis 

sąlygomis . Klausimas  Atsakymas     

Keletas svarbesnių pasisakymų per 

plenarinius posėdžius 

2017 m. balandžio 6 d. Kritika Europos Sąjungai 

už neveiksnumą Rusijos atžvilgiu. Siūlymas 

pradėti tyrimą remiantis Aleksejaus Navalno 

raportu apie Rusijos valdžios korupciją. 

Pasisakymo video    

2017 m. balandžio 6 d. Pranešimas dėl 

Baltarusijos. Sankcijos Baltarusijai buvo 

panaikintos tikintis, kad režimas imsis kokių nors 

pokyčių, tačiau nieko panašaus neįvyko. Žmogaus 

teisės vis dar yra varžomos, rudenį vykę rinkimai 

nebuvo laisvi, o saugumo reikalavimų 

neatitinkančios atominės elektrinės statybos ir 

toliau vyksta Vilniaus pašonėje. Pasisakymo 

video     

 

2017 m. sausio 25 d. Baltarusijos atominė 

elektrinė – potencialus taršios ir pavojingos 

energijos šaltinis.  Klausimas Atsakymas    

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0182%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2028%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-599.716%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLT
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/seeall.html?type=MOTION
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/seeall.html?type=QP
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/seeall.html?type=CRE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2017-003332+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2017-003332&language=LT
http://www.europarl.europa.eu/plenary/LT/vod.html?mode=unit&vodLanguage=LT&startTime=20170406-10:30:42-371
http://www.europarl.europa.eu/plenary/LT/vod.html?mode=unit&vodLanguage=LT&startTime=20170406-11:10:08-242
http://www.europarl.europa.eu/plenary/LT/vod.html?mode=unit&vodLanguage=LT&startTime=20170406-11:10:08-242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-000380+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-000380&language=LT
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POLITINĖ POZICIJA, VEIKLA, INICIATYVOS 

2017 m. sausio 6 d. Petras Auštrevičius kartu su kolegomis iš Europos Parlamento išsiuntė laišką 

Gruzijos prezidentui bei Ministrui Pirmininkui kviesdami užtikrinti opozicijos veikėjų teises. Laiškas 

2017 m. sausio 20 d. Apmąstymai priesaikos Vašingtone proga. Verkti, juoktis ar panikuoti – klausia 

apžvalgininkai, naujojo JAV prezidento D. Trumpo priesaikos proga. Žinoma, galimos visos minėtos 

reakcijos, bet geriausia Vakarams ir Lietuvai nusiteikti rimtai dirbti. Ne dėl pasikeitusio Baltųjų rūmų 

šeimininko – dėl savo pačių ateities. Visas straipsnis 

2017 m. sausio 31 d . Smurtas šeimoje. Nebūkime vieni. Nenoriu pamokslauti ar leistis į svarstymus, 

kas kaltas, ko nematė ar nenorėjo matyti kaimynai, auklėtojai, socialiniai darbuotojai, policininkai ir 

tyrėjai. Neturiu atsakymo, kodėl niekas nepadėjo apginti mušamos mamos, o po to nesugebėjo padėti 

vaikui. Tegaliu pasidalinti vienu pastebėjimu. Ne sykį sakiau – Lietuva nėra sala vidury vandenyno. 

Nesame izoliuoti, atskirti, vieniši. Kai blogai, galime kreiptis pagalbos ir ją gauti. Visas straipsnis 

2017 m. sausio 31 d. Kreipimasis į Europos Sąjungos vyriausiąją užsienio reikalų įgaliotinę bei 

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoją Federica Mogherini dėl stipriai pablogėjusios padėties 

Rytų Ukrainoje. P. Auštrevičiaus kreipimasis  

 

2017 m. vasario 2 d. Politinė pozicija dėl 

migracijos problemų Afganistane. 

„Tarptautinė bendruomenė ir Afganistano 

vyriausybė privalo vykdyti savo politinius ir 

finansinius įsipareigojimus, duotus donorų 

konferencijoje Briuselyje 2016 metų spalį“, 

neseniai vykusiame Europos Parlamento 

delegacijų susitikime pareiškė EP 

delegacijos ryšiams su Afganistanu 

pirmininkas Petras Auštrevičius (ALDE, 

Lietuva). Jis taip pat paragino imtis 

konkrečių žingsnių dėl migracijos 

Afganistane. Visas straipsnis  

 

2017 m. vasario 2 d. Europos Parlamentas patvirtino Europos Komisijos pasiūlymą suteikti bevizį 

režimą Gruzijos piliečiams, keliaujantiems į Europos Sąjungą. ALDE grupės narys Petras Auštrevičius 

pasveikino bevizį režimą su Gruzija ir sakė tikįs, kad ES patvirtins atitinkamus susitarimus su kitomis 

Rytų partnerystės valstybėmis: „Pagaliau Europos Sąjunga žengė žingsnį ir pripažino, kad Gruzija 

pasiekė pažangos dėl bevizio režimo reikalavimų. Stiprindama partnerystę, o ne statydama sienas, 

Europos Sąjunga turi būti atvira savo partneriams, kurie daro viską, kad laikytųsi aukštų Europos 

Sąjungos reikalavimų. Todėl tikiuosi, kad jau artimiausiu metu Ukrainai bus suteiktas bevizis režimas 

su Europos Sąjunga“. Visas straipsnis 

 

http://www.austrevicius.lt/?p=2978
http://www.austrevicius.lt/?p=3045
http://www.austrevicius.lt/?p=3061
http://www.austrevicius.lt/wp-content/uploads/2017/02/Letter-to-F.Mogherini.31.01.2017.pdf
http://www.austrevicius.lt/?p=3099
http://www.austrevicius.lt/?p=3094
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2017 m. vasario 3 d. Dėl „Erasmus+“ finansavimo. 2017 

metais 336 mln. eurų padidinus jaunimo švietimo ir mokymo 

programos „Erasmus+“ finansavimą reikia užtikrinti, kad šios 

lėšos būtų panaudotos tam, jog programa taptų dar 

paprastesnė ir prieinamesnė studentams, – sako 

europarlamentaras Petras Auštrevičius, įvertinęs vakar 

Europos Parlamente svarstytą „Erasmus+“ pažangos 

ataskaitą. Visas straipsnis 

 

2017 m. vasario 3 d. Pranešimas spaudai dėl Moldovos ir Europos Sąjungos santykių. Europos 

Sąjungos ir Moldovos santykių pagrindas yra Asociacijos susitarimas, kurio esmė – Moldovos raida 

remiasi europietišku keliu. Tai taip pat reiškia, ir tai labai svarbu, kad Moldova yra įsipareigojusi gerbti 

žmogaus teises bei įstatymus, visų pirma spaudos laisvę. Be šio pagrindų pagrindo, be nuoširdžios 

tolerancijos skirtingai nuomonei ir be visų visuomenės sluoksnių įtraukimo į valstybės reikalus 

negalime tikėtis, kad Moldova sėkmingai vystysis europietišku keliu. Visas straipsnis  

2017 m. vasario 21 d. Kreipimasis į JAV senatorius ir kongresmenus dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje 

ir Gruzijoje . Yra būdas nustoti žaisti pagal svetimas taisykles – pasirašyti ir įtvirtinti savąsias. Kartą 

pasakiau ir galiu pakartoti – Vakarai toliau apgaudinėja save, jei mano, kad vis atsinaujinančios 

diskusijos ar skambūs paraginimai privers Rusiją įgyvendinti Minsko susitarimus Rytų Ukrainoje. 

Visas straipsnis  

2017 m. kovo 5 d . J.-C. Junkerio „Baltosios knygos“ vertinimas. Europos pavasaris: ko reikia, kad jis 

ateitų. Būtų per daug paprasta, jei sėkmingai Europos ateičiai užtektų vieno plano ar vieno scenarijaus. 

Šią savaitę Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claude’as Junckeris Briuselyje pristatė net penkis 

Europos ateities kelius – kelius, kuriuose, regis, nebebus Didžiosios Britanijos, bet bus dvidešimt 

septynios ES valstybės. Būtent šių dvidešimt septynių narių, tarp jų – ir Lietuvos, ateitis dabar turėtų 

rūpėti labiausiai. Visas straipsnis 

2017 m. kovo 21 d. Politinė pozicija dėl žmogaus teisių „ Kokios laisvės norime?“. Žmogaus teisės, 

kaip ir žodžio laisvė, nėra tuščia frazė. Tai nuolatos išbandoma, patikrinama. Atbukimas ir žmogiško 

jautrumo praradimas yra pavojus, kurį reikia užčiuopti iš karto. Visuomenėje ar politikos lauke svarbūs 

ne tik lūžiai, slinktys – taip pat. Visas straipsnis  

2017 m. kovo 30 d. Kreipimasis į Europos Vadovų Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, Europos 

Komisijos pirmininką Jeaną-Claudą Junckerį, Europos Parlamento pirmininką Antonio Tajaniui, 

Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicą Mogherini 

dėl ES santykių su Baltarusija peržiūrėjimą. P. Auštrevičiaus ir 72 europarlamentarų laiškas 

 

2017 m. kovo 31 d. Politinė pozicija dėl Rusijos 

ir Baltarusijos vyriausybių reakcijos į taikius 

protestus. Vienas savaitgalis mūsų kaimynystėje. 

Prireikė tik vieno savaitgalio mūsų kaimynystėje, 

Rusijoje ir Baltarusijoje, ir ratas apsisuko. Taikūs 

mitinguotojai – sumušti ir apdaužyti, opozicijos 

lyderiai, tarp jų – esami ir buvę kandidatai į 

prezidentus – užlaužtomis rankomis. Kai kurie jų 

– ištisas paras dingę be žinios. Laiko patikrinti 

KGB metodai. Visas straipsnis  
 

http://www.austrevicius.lt/?p=3085
http://www.austrevicius.lt/?p=3092
http://www.austrevicius.lt/?p=3130
http://www.austrevicius.lt/?p=3136
http://www.austrevicius.lt/?p=3160
http://www.austrevicius.lt/wp-content/uploads/2017/03/EP-grupes-LAISKAS-del-Baltarusijos-Austrevicius-20170330.doc
http://www.austrevicius.lt/?p=3178
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2017 m. balandžio 7 d. Politinė pozicija dėl ES ir D. Britanijos skyrybų. 2 metai iki Britanijos 

atsiskyrimo nuo ES: kur Lietuvos sprendimai? Reikia daryti daugiau ir veikti greičiau – kalbu apie 

daugybę kartų atidėliotą dvigubos pilietybės idėją. Beveik dviem šimtams, o gal ir daugiau Britanijoje 

gyvenančių lietuvių reikia pasiųsti aiškią žinią, kad, nepaisant jų sprendimo, visi yra ir bus laukiami 

čia, Lietuvoje, bei galės išsaugoti mūsų valstybės pasą. 

Būtent nuo to Lietuvos Seime reikėjo pradėti diskusiją apie mūsų migracijos problemų sprendimą. 

Jokiais nacionaliniais susitarimais žmonių atgal neprikviesi. Turime palikti plačiai atvertas duris. Jei 

žmonės bus priversti atsisakyti Lietuvos pilietybės ir ją praras – nebebus jokių galimybių. 

Antras dalykas: Lietuvai turi rūpėti kuo geresnės prekybos sąlygos su Britanija. Ir trečia: gynybos ir 

saugumo garantijos. Visas straipsnis  

2017m balandžio 28 d. Kritika Lietuvos Vyriausybei ir Seimui dėl rezultatų ir veiksmų trūkumo 

Galime daugiau nei uždrausti ar „patrolinti“. Žvelgiant iš šalies neapleidžia įspūdis, kad Lietuvos 

politiniame gyvenime tebesitęsia televizijos debatų formatas ir kažkur aplink diskusijos dalyvius 

skraido įkyri musė. Seimo rinkimai įvyko prieš gerą pusmetį, bet Vyriausybėje ir Seime toliau kalbama 

„kas būtų, jeigu būtų“, tebebandoma įtikinti turint gerų ketinimų, mosikuojama rankomis. Pirmajame 

plane įsitvirtino alkoholio draudimo epopėja. Be viso šito – nauji apsižodžiavimai. 

Atleiskite, kur šiame kontekste yra valstybės tikslai ir kryptingas darbas vardan rezultatų? Negi tik 

tokie užmojai – pasipliekti viešoje erdvėje ir pasiaiškinti visuomenei, kad, žinote, vėl nesigavo? Visas 

straipsnis  

2017 m. gegužės 9 d. Pergalė Europos dienos fone. Ši gegužės 9-oji yra pergalės diena Europai ir 

europiečiams labiau nei bet kada anksčiau pastaraisiais metais. Be paradų ar maršų – tai liberalios 

demokratijos pergalė. Vien todėl, kad tie, kurie siekė griauti demokratijos ir vienybės pamatus, 

įsitikino, kad europiečiai išlieka solidarūs ir atsakingi tada, kai sprendžiama mūsų visų ateitis. Visas 

straipsnis  

 

 

2017 m. gegužės 31 d. Kritika aukščiausiems 

Lietuvos vadovams, premjerui ir jo ministrų 

komandai dėl neišnaudotų progų iškelti Astravo 

AE klausimą į aukštesnį lygį Europos Sąjungos 

darbotvarkėje. Stebiu ir stebiuosi. Aukščiausi 

Lietuvos vadovai, premjeras ir visa jo ministrų  

komanda Vyriausybėje vienas po kito šaudo pro 

šalį, neišnaudodami po ranka esančių galimybių 

iškelti branduolinio Astravo klausimą į aukštesnį 

lygį Europos Sąjungos darbotvarkėje. 

Patikėkite – tai nuolatinis mano darbas Europos 

Parlamente, nors puikiai suprantu, kad to 

neužtenka. Neįkvepia optimizmo ir svyra rankos, 

kai aukščiausi Europos Komisijos pareigūnai 

atvyksta į Lietuvą kelioms dienoms, tačiau 

Lietuvos vadovai ir Vyriausybė tam nepasiruošę. 

Nesugebame pasiųsti vienos aiškios, stiprios ir 

bendros žinios ES – spauskite A. Lukašenką dėl 

Astravo, kelkite šio rusiškais pinigais statomo ir 

jau griūvančio atominio monstro sustabdymo 

klausimą kaip esminę sąlygą Baltarusijai. Visas 

straipsnis  

 

2017 m. birželio 9 d. Kritika rinkimus laimėjusios partijos ir didžiausios Seimo frakcijos vadovui dėl 

nenorėjimo gilintis į įstatymus, kuriuos Seimas priima. Nedaryti iš reformų parodijos – tiek, viena 

http://www.austrevicius.lt/?p=3187
http://www.austrevicius.lt/?p=3196
http://www.austrevicius.lt/?p=3196
http://www.austrevicius.lt/?p=3211
http://www.austrevicius.lt/?p=3211
http://www.austrevicius.lt/?p=3217
http://www.austrevicius.lt/?p=3217
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vertus, nedaug Prezidentė savo metiniame pranešime paprašė. Kita vertus, žinant valdžioje esančiųjų 

balansą ir kontekstą, paprašyta buvo, ko gero, per daug. 

Tiems, kas praleido pro ausis – rinkimus laimėjusios partijos ir didžiausios Seimo frakcijos vadovas 

kiek anksčiau šią savaitę pripažino svarbų, savo esme, sakyčiau, pritrenkiantį dalyką. R. Karbauskis, 

kalbėdamas apie priimtą naują Darbo kodeksą, pasakė: „Aš nenoriu veltis į diskusiją apie turinį“ ir 

„mes stengiamės nediskutuoti apie turinį“. Šios dvi citatos, mano galva, yra šios dienos Vyriausybės ir 

Seimo daugumos darbo atspindys, veidrodis. Kai įstatymų leidėjas atvirai pripažįsta, kad jam neįdomus 

turinys dalykų, kurie keičia žmonių gyvenimus, tai yra labai konkreti žinia rinkėjams. Visas straipsnis  

2017 m. birželio 16 d. Kritika mobiliojo ryšio operatoriams Lietuvoje dėl tarptinklinių mokesčių 

neatsisakymo arba vienašališko sutarties sąlygų keitimo. Viso gero, „roamingo“ mokesčiai! Tokiu 

šūkiu birželio 15-ąją sutiko Europos Sąjunga ir nemaža dalis Europos šalių. 

Lietuva, šiaip jau priskiriama prie palyginti mažų mobiliojo ryšio kainų valstybių, tarptinklinių 

(„roamingo“) mokesčių didžiąja dalimi vis dėlto neatsisakė. Priešingai – „roamingo“ mokesčio 

panaikinimas tapo priežastimi operatoriams peržiūrėti savo kainodarą ir mobiliojo ryšio planus, o visa 

tai virto į chaosą ir naujų žmonėms siūlomų planų mišrainę. Kodėl taip įvyko – platesnės diskusijos 

klausimas. Visas straipsnis  

2017 m. birželio 30 d. Šimtmečio vertas sprendimas. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad mums reikia 

naujo „Roko maršo“. Matau, kad šiandien yra reikalingų, sakyčiau, šimtmečio vertų sprendimų, kurių 

neišjudins jokiuose postuose esantys politikai. Tuoj paaiškinsiu, ką turiu galvoje ir kodėl, tačiau – nuo 

pradžios. 

Kas šiandien jaučia, kad artėja ta vasario 16-oji, kai atkurtai Lietuvai sueis šimtas metų? Kiek pasikalbu 

– nedaugelis. Taip, profesorius Liudas Mažylis suteikė unikalų pagrindą švęsti, bet kur ta šventinė 

nuotaika ir kaip mes švęsime 2018-aisiais – su kokia žinia mums kiekvienam, Lietuvai, pasauliui? L. 

Mažylis tikėjo ir rado. Laikas patikėti ir veikti visiems. Visas straipsnis 

2017 m. liepos 4 d. Apklausa: gyventojai nori, kad europarlamentarai aktyviau gintų Lietuvos 

interesus. Šalies gyventojai norėtų, kad į Europos Parlamentą išrinkti Lietuvos politikai aktyviau gintų 

Lietuvos interesus. Tai parodė 2017 m. birželio 2-10 d. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 

„Vilmorus“ atlikta gyventojų apklausa, įvykdyta Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) 

užsakymu. Net 65,4 proc. gyventojų, paklausti, kam, jų nuomone, Lietuvos europarlamentarai turėtų 

skirti didesnį dėmesį, nurodė, kad politikai savo veikloje turėtų aktyviau ginti Lietuvos interesus. 

Palyginti – tik 7,8 proc. respondentų mano, kad mūsų šalies europarlamentarai turėtų aktyviau 

dalyvauti sprendžiant Europai aktualius klausimus. Dar 26,4 proc. apklaustųjų nurodė, kad 

europarlamentarai turėtų labiau domėtis Lietuvos aktualijomis. 

Pastaruoju metu netylant diskusijoms dėl Astravo atominės jėgainės statybų Baltarusijoje, šis 

klausimas aktualus ir šalies gyventojams. Paprašius įvertinti, kiek asmeniškai svarbios šios elektrinės 

statybos, net 41,8 proc. gyventojų nurodė, kad jiems tai yra aktualu arba labai aktualu (skyrė 8-10 balų 

dešimtbalėje sistemoje). Tik 19,3 proc. apklausos dalyvių šios statybos visiškai nesvarbios arba 

nesvarbios (skirti 1-3 balai). Apklausos rezultatai 

http://www.austrevicius.lt/?p=3228
http://www.austrevicius.lt/?p=3237
http://www.austrevicius.lt/?p=3252
http://www.austrevicius.lt/?p=3273
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SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI 

 

2017 m. sausio 25 d. Petras Auštrevičius kartu su kitais 

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos 

kolegomis kasmetinėje darbo vakarienėje susitiko su 

Stavros Lambrinidžiu, kuris yra Europos Sąjungos 

specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais. Vakarienė 

buvo labai produktyvi, aptarti prioritetai ir tolesnis 

bendradarbiavimas metams į priekį.  
 

 

2017 m. sausio 30 d. susitikimas su Moldovos pilietinės 

visuomenės ekspertais.  Buvo aptartos bankų bei 

žiniasklaidos sektorių reformos šalyje, partijų finansavimo 

šaltiniai ir kiti aktualūs klausimai. 

 

2017 m. vasario 9 d. susitikimas su 

Europos teisės studentų asociacijos 

nariais, studijuojančiais Europos teisės 

mokykloje Mastrichto universitete. 

Būsimieji teisininkai ir diplomatai 

viešėjo  Briuselyje norėdami geriau 

susipažinti su Europos Sąjungos 

institucijomis. 

2017 m. vasario 7 d.  Europos Parlamento saugumo ir 

gynybos pakomitečio posėdyje vyko keitimasis nuomonėmis 

su Ukrainos vicepremjere europinei ir euroatlantinei 

integracijai Ivanna Klympush-Tsintsadze dėl pablogėjusio 

saugumo Rytų Ukrainoje.  

 

 

2017 m. vasario 28 d. Petro Auštrevičiaus 

inicijuotoje darbo grupėje valstybinių institucijų 

atstovai iš Škotijos, Suomijos, Belgijos, 

Olandijos ir Lietuvos dalinosi gera ir bloga 

praktika dėl egzotinių augintinių gerovės. 

Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius 

taip pat dalyvavo renginyje dėl egzotinių 

augintinių laikymo ir pardavimo ir  skaitė 

pranešimą šia tema ir apie tai, ką būtina nuveikti 

Lietuvoje. 
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2017 m. kovo 7 d. Briuselyje LR Seimo grupė 

susitiko su Europos Parlamento nariais iš 

Lietuvos ir aptarė mūsų valstybei svarbius 

Europos Sąjungos klausimus.  

2017 m. kovo 29 d. europarlamentarai Petras 

Auštrevičius bei Rebecca Harms susitiko su 

vaikais iš Ukrainos karo zonos . 

  

2017 m. birželio 21 d. Susitikimas Europos 

parlamente su Moldovos Premjeru, Parlamento 

pirmininku ir Demokratų partijos pirmininku. 

 

2017 m. birželio 21 d. Diskusija Europos 

parlamente dėl žmogaus teisių padėties 

Azerbaidžane. 

 

2017 m. liepos 4 d. Petras Auštrevičius iš Strasbūro: „Susitikau su 

vasariškai žavia Federica Mogherini, ES Vyriausiąja užsienio 

reikalų ir saugumo politikos įgaliotine. Atvirai ir dalykiškai 

pabendravome. Pirma, dėl rugsėjį prie Lietuvos sienos rengiamų 

karinių Rusijos ir Baltarusijos pratybų „Zapad 2017“. Galiu 

pasakyti, kad "meškos" manevrai neliks nepastebėti ir neįvertinti. 

Sutarėme, kad dėl tokio masto pratybų reikia iš naujo įvertinti ES 

ir Baltarusijos santykius. F. Mogherini pasakė: „Žinome, stebime 

ir darysime išvadas“. Antra, pasikalbėjome apie atominę Astrave. 

Sutarėme, kad Astravo kontekste reikalingas tvirtas ir tikras europinis atsakas kalbantis ne tik su 

Minsku, bet ir su Maskva, kurios pinigais šis „projektas“ finansuojamas. Žinoma, nepamiršome kitų 

Rytų politikos aktualijų, įskaitant artėjančius Rytų partnerystės viršūnių susitikimus ir pačius 

būtiniausius sprendimus“. 

 

  

2017 m. liepos 13 d.  Regioninės politikos 

komitete su Europos Komisijos (EK) nare M. 

Vestager buvo aptartas. EK sprendimas 

supaprastinti valstybės pagalbos taisykles, 

taikomas investicijoms į infrastruktūrą. Nuo šiol 

oro uostai aptarnaujantys iki 3 mln. keleivių per 

metus, investicijos į jūrų uostus iki 150 mln. € ir 

vidaus vandenų uostus iki 50 mln. €, nereikalaus 

EK pritarimo. Aiškinamasis raštas 

https://www.facebook.com/petras.austrevicius
https://www.facebook.com/f.mogherini/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_2017_explanatory_note_ports_and_airports.pdf
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VIZITAI 

 

 

2017 m. vasario 20 – 22 d.  ES delegacijos ryšiams 

su Afganistanu pirmininkas Petras Auštrevičius 

dienomis lankėsi Kabule: „Mūsų vizitas Kabule 

buvo intensyvus ir palietė daug įvairių temų. Ypač 

buvo svarbu atkurti ryšius su Afganistano Žemųjų 

rūmų (Wolesi Jirga) Europos Sąjungos draugystės 

grupe ir susipažinti su Aukštųjų rūmų (Meshrano 

Jirga) pirmininku. Visas straipsnis 

 

 

 

2017 m. birželio 22-24 d. Petras Auštrevičius ir 

Rebecca Harms lankėsi Rytų  Ukrainoje 

Avdijivkos mieste, kur iki šiol vyksta karas.  Su 

miesto administracija buvo aptarti įvairūs 

aktualūs klausimai dėl  karo sukeltų sunkumų 

žmonėms ir aplinkai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.austrevicius.lt/?p=3153
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VEIKLA SU JAUNIMU 

 

Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame 

Lietuvą!“ 

2017 m. 

 

 
 

 

2016 lapkričio 21 d. startavo projektas „Kuriame 

Lietuvą!“, kurį inicijavo Elektrėnų savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarybos biuras ir Europos 

Parlamento narys Petras Auštrevičius. 

      

 

 

Projektu siekiama skatinti jaunimą naudotis savo 

pilietinėmis teisėmis, sprendžiant visuomenei 

svarbius klausimus, stiprinti jaunų žmonių 

atstovavimą vietiniu lygmeniu, suteikti žinių ir 

įgūdžių apie jaunimo pilietinį dalyvavimą vietos 

bendruomenės gyvenime, plėtoti mokyklų, vietos 

bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą, 

suteikti žinių apie jaunimo galimybes Europos 

Sąjungoje. 

Į antrą projekto etapą pateko 13 komandų. 

2017 m. kovo – gegužės mėnesiais projekte 

dalyvaujančiose mokyklose lankėsi „Kuriame 

Lietuvą!“ komanda ir EP narys Petras Auštrevičius. 

Kaip pasisekė įgyvendinti idėjas, sužinosime 2017 

m. gruodį renginyje Vilniuje, kai į finalą patekusios 

komandos pristatys filmuotus siužetus apie nuveiktus 

darbus. Nugalėtojų laukia pažintinė kelionė į 

Europos Parlamentą 2018 metais. 

 
Anykščių Jono Biliūno gimnazija. 

Projekto tema - beglobiai gyvūnai. 

 

 
Alytaus  Šv. Benedikto gimnazija. 

Projekto tema - Jaunesniojo 

amžiaus mokinių (1-4 ir 5-8 

klasių) pilietinis - patriotinis 

ugdymas. 

 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija. Projekto tema - 

supažindinti jaunimą su Lazdijų 

krašto asmenybėmis,  

jų indėliu atkuriant Lietuvos 

nepriklausomybę. 

 

 
Kauno Valdo Adamkaus 

gimnazija. Projekto tema -  

prisidėti prie ekologinių problemų, 

kylančių didmiestyje, sprendimo. 

 
Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazija. Projekto tema -  

Emigracija ir imigracija Lietuvoje, 

Panevėžyje ir Kazimiero 

Paltaroko gimnazijoje. 

 
Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazija. Projekto tema - 

mokinių  tarpusavio ir bendravimo 

su  mokytojais  problemos 

šiuolaikinėje mokykloje. 
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Šilutės pirmoji gimnazija. Projekto 

tema - nesveikos konkurencijos 

tarp gimnazijų mažinimas. 

 
Klaipėdos licėjus. Projekto tema - 

gamtos jėgų bei žmogaus tyčinės 

ir netyčinės veiklos poveikis 

Lietuvos pajūriui. 

 
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija. 

Projekto tema - fiksuoti, 

populiarinti atminties institucijų 

neužrašytas ir nesaugomas 

Klaipėdos ir jos priemiesčių 

paveldo vertybes. 
 

 
Šalčininkų raj. Baltosios Vokės 

„Šilo“ gimnazija. Projekto tema -  

tautinė tapatybė. 

 
Skuodo rajono Ylakių gimnazija. 

Projekto tema - jaunų žmonių 

alkoholio vartojimas. 

 
Alytaus r. Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus gimnazija. 

Projekto tema - jaunimo 

aktyvumas, iniciatyvumas, 

veikimas bendruomenės labui. 

 

 
 

Kriukų pagrindinė mokykla. 

Projekto tema - Medvilionių dvaro 

sodybos istorinės reikšmės 

išsaugojimas. 
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2017 m. balandžio 1 d. Petro Auštrevičiaus 

biure Vilniuje lankėsi Onuškio Donato 

Malinausko gimnazijos mokiniai ir mokytojos, 

Europos Parlamento projekto ,,Mokyklos - 

Europos Parlamento ambasadorės" dalyviai. P. 

Auštrevičius su mokiniais kalbėjosi apie tai, 

kokios galimybės atsivėrė Lietuvai įstojus į ES 

ir koks mūsų vaidmuo formuojant vieningą ES 

politiką. Europarlamentaras pabrėžė, kad 

svarbiausia yra mūsų pačių vienybė, noras dirbti 

ir prisiimti atsakomybę už sprendimus bei jų 

įgyvendinimą .  
 

2017 m. balandžio 21 d. Vilniaus universiteto 

Ekonomikos fakulteto Alumni susitikimas. 

Numatyti tolimesni darbai, skatinant studentų 

kūrybiškumą ir bendruomeniškumą . 

2017 m. balandžio 28 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos 

gimnazijos mokiniai lankėsi Briuselyje, Europos 

Parlamente. Ši kelionė - dovana Lietuvos teisės instituto 

organizuotame konkurse geriausiai pasirodžiusiai 

komandai . 

  

 

2017 m. balandžio 28 d.  Kauno VDU „Rasos“ gimnazistų pasiruošimas Europos egzaminui su Petru 

Auštrevičiumi. 
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2017 m. gegužės 7 d. Prancūzijos prezidento rinkimų naktis su Vilniaus liberalaus jaunimo atstovais. 

  

VEIKLA LIETUVOJE 

2017 sausio 12 d. „Sniego susitikimas“. Į šį, 

jau dešimtą kartą Lietuvoje vykstantį, 

neformalų renginį susirinko apie 90 aukšto 

rango diplomatų, patarėjų, parlamentarų, 

tarptautinės ir saugumo politikos ekspertų iš 

daugiau kaip 20 šalių, taip pat ES ir NATO 

institucijų. 

2017 sausio 13 d. Petras Auštrevičius dalyvavo 

Laisvės gynėjų dienos minėjime, kurį organizavo 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. 

 

 

  

2017 m. sausio 20 d. Petras Auštrevičius 

moderavo Seimo Europos klubo organizuotą 

diskusiją „Pasaulis 2017 metais. Žvilgsnis iš 

Vilniaus“ apie pagrindines 2017 metų rizikas 

pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. pranešimus 

skaitė Vilniaus universiteto Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto 

direktorius prof. Ramūnas Vilpišauskas ir SEB 

banko prezidento patarėjas, finansų analitikas 

Gitanas Nausėda, pasisakė Seimo Europos 

reikalų komiteto pirmininko pavaduotojai 

Andrius Kubilius ir Linas Balsys, Seimo 

Užsienio reikalų komiteto pirmininko 

pavaduotojas, Europos reikalų komiteto narys 

Egidijus Vareikis. 

 

Diskusijos įrašas 

 

http://media.lrs.lt/video/VIDEO/2017/1/F788B1E2-AAD1-4776-8184-3976203D5BE6/MEDIUM/848128c4-e54f-4f28-b3bc-277c4457c6eb.mp4?utm_campaign=01-24_5886efab597ed72454ba0028&utm_medium=email&utm_source=newsletter


www.austrevicius.lt 

 

 

2017 m. vasario 19 d. Matydami, kad šiuo 

įtemptu geopolitiniu laikotarpiu dėl 

nepakankamo abiejų pusių politinio supratimo 

Lietuvos ir Lenkijos dvišaliai santykiai nėra 

tokie, kokių norėtume, EP nariai A. E. Fotyga 

ir P. Auštrevičius organizavo Lietuvos - 

Lenkijos partnerystės draugų grupės 

susitikimą Vilniuje. Per Lenkijos delegacijos 

vizitą LR Seime buvo aptartas Vidurio ir Rytų 

Europos saugumas dėl hibridinių grėsmių. 

Vasario 17 d. susitikimo dalyviai lankėsi 

Bistrampolio dvare. Čia Lietuvos ir Lenkijos 

istorikai apibrėžė bendros veiklos kryptis ir 

susitarė dėl konkrečių renginių bei iniciatyvų. 

 

 

 

  

2017 m. vasario 25 dieną vykusioje Vilniaus 

knygų mugėje lankytojai turėjo galimybę 

pabendrauti su Europos Parlamento nariu 

Petru Auštrevičiumi ir užduoti jiems rūpimus 

klausimus bei susipažinti su europarlamentaro 

2016 metų veiklos ataskaita.  

 

 

  

2017 m. kovo 3 d.     Prieš dešimtmetį Petro 

Auštrevičiaus inicijuota „Duonos šventė“ 

Tautinių bendrijų namuose išaugo į nuostabų 

susibūrimą, kupiną šiltų emocijų, nuoširdumo 

ir pagarbos esantiems šalia. 
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2017 m. kovo 4 d.  Utenoje atidarytas Petro 

Auštrevičiaus biuras. Kartu vyko ir Eimio 

Šeršniovo fotografijų parodos „Tryliktas 

negatyvas“ atidarymas. Tikimės glaudaus 

bendradarbiavimo su Utenos krašto žmonėmis ir 

laukiame klausimų, iniciatyvų, pasiūlymų. 

Biure taip pat veiks Petro Auštrevičiaus 

globojamos parodos.  

 

  

  

 

 

2017-ųjų Kovo 11-oji Vilniuje. 

Lietuva - visų mūsų širdyse! 

2017 m. kovo 17 d.  susutikimas su Ukrainos kariu ir 

fotografu Jurijumi Veličko. „Turite būti laimingi, nes 

gyvenate laisvoje ir gražioje šalyje“ J. Veličko. 
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2017 m. kovo 25 d. Vilniuje vyko eisena 

„Europos maršas“, kurią inicijavo Europos 

federalistai Lietuvoje. Kartu su kitais akcijoje 

„March for Europe“ dalyvaujančiais Europos 

miestais, Romos sutarties 60-ųjų metinių 

proga buvo išreikštas palaikymas dėl 

vieningos Europos. Katedros aikštėje 

tiesioginės transliacijos metu perdavėme 

linkėjimus eisenoje dalyvaujantiems 

miestams.  

 

  

 

2017 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento 

narių neoficiali delegacija, vadovaujama 

Europos Parlamento narės R. Harms, kartu su 

Lietuvos valdžios bei Lietuvos ir Baltarusijos 

visuomeninių organizacijų atstovais atviroje 

diskusijoje svarstė priemones, kurių privalu 

imtis sprendžiant Astravo AE saugumo 

problemą. 

 

  

 

 



www.austrevicius.lt 

 

 

2017 m. gegužės 19 d. europarlamentaro Petro 

Auštrevičiaus biure Utenoje vyko Ukrainos 

karo fotografo Jurijaus Veličkos parodos 

„Gyvenimas ant nulinės ribos“ atidarymas bei 

diskusija su miesto gyventojais apie saugumo 

iššūkius Europoje.  

 

 

 

 

2017 m. birželio 17 d. Liberalų sąskrydis  - 

graži diena su šauniais žmonėmis. Vieningi- 

mes stiprūs! 
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LANKYTOJŲ GRUPĖS IŠ LIETUVOS 

       2017 m. Petrą Auštrevičių Europos Parlamente Strasbūre ir Briuselyje aplankė 3 oficialiai 

remiamos lankytojų grupės iš Lietuvos. Apsilankymo Europos Parlamente metu lankytojai turėjo 

galimybę stebėti dalį plenarinio posėdžio ir išgirsti apie aktualias problemas, su kuriomis šiuo metu 

susiduria Europos Sąjunga, o taip pat pabendrauti  su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi 

ir  užduoti rūpimus klausimus. 

 

2017 m. gegužės 14-18 d. Lietuvos 

liberalų kelionė į Europos 

Parlamentą Strasbūre  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. kovo 14-18 d. svečiavosi 

įvairių respublikinių konkursų 

nugalėtojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 sausio 27-29 d. susitikimas 

su Lietuvos tautinių bendruomenių 

atstovais. 
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PARODOS 

 
Parodos organizuojamos Petro Auštrevičiaus biuruose, bendradarbiaujant su „Savicko galerija“. 

 
2017 m. vasario 24 d. Viktoro Binkio tapybos parodos „Fobijos“ atidarymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. kovo 24 d. Parodos, skirtos dailininkės Gintarės Uogintaitės atiminimui, atidarymas. 
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2017 m. balandžio 28 d. lenkų tapytojos Annos Alicjos Trochim tapybos parodos 

 „Gyvenimo mirgėjimas“ atidarymas. 

  
 

 

 

 
 

2017m. birželio 9 d. Ramunės Savickaitės-Meškėlienės ir Manto Meškėlos tapybos darbų parodos 

„RAMUMA“ atidarymas. 
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Kontaktai   

Europos Parlamento narys - Petras Auštrevičius  

 petras.austrevicius@europarl.europa.eu  

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje:  

 Renatas Juška – renatas.juska@europarl.europa.eu  

 Julija Kėkštaitė – julija.kekstaite@europarl.europa.eu 

 Ieva Sinkevičiūtė – ieva.sinkeviciute@europarl.europa.eu  

 

Petro Auštrevičiaus biurai ir padėjėjai Lietuvoje 

J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1, Vilnius. Tel. nr. 85 2505808  

 Jūratė Levickienė – jurate.levickiene@petras.lt 

 Lukrecija Jakutytė – lukrecija.jakutyte@petras.lt 

V. Kudirkos g. 22, Utena. Tel. nr. 8 686 92693 

 Marijus Kaukėnas - marijus.kaukenas@petras.lt 

 

      Maloniai kviečiame rašyti, skambinti bei sekti Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus 

veiklą jo tinklalapyje - www.austrevicius.lt, Facebook socialiniame tinkle: „Petro Auštrevičiaus 

biuras“ bei Twitter paskyroje: @petras_petras    

 

      Taip pat informuojame, kad yra galimybė užsisakyti savaitinį naujienlaiškį apie europarlamentaro 

Petro Auštrevičiaus veiklą svetainėje www.austrevicius.lt  
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