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Brangūs bičiuliai, 

 

 
2014 – ieji buvo visapusiškai svarbūs metai tiek 
Lietuvai, tiek visai Europai. Jie buvo kupini įvykių, 
kurių reikšmė šiandienai ir tolimesnei ateičiai 
nenuginčyjama. Metai reikšmingi ir man pačiam 
asmeniškai. Dešimtį metų atstovavęs jūsų interesus 
Lietuvos Respublikos Seime - gegužės 25-ąją buvau 
išrinktas Europos Parlamento nariu. Tuo 
nuoširdžiai džiaugiuosi. Tikiu, kad Europos 
Parlamente galima nuveikti daug darbų, kurie yra 
prasmingi bei nešantys gerovę Lietuvos valstybei ir 
jos gyventojams, Europai, o kartu ir pasauliui. 
Didžiuojuos esantis išrinktas Europos Parlamento 
nariu Lietuvoje – valstybėje, kuri stipri savo 
žmonėmis bei istorija. Savo pasididžiavimą bei 
žinią apie Lietuvą stengiuos skleisti ir Europos 
Parlamente, kur be manęs dar dirba 750 

europarlamentarų iš 28 Europos šalių.  
 
Noriu iš širdies padėkoti Jums už išreikštą pasitikėjimą mano pasirinktu keliu politikoje bei 
paramą darbams.  Jūs esate mūsų kasdienis įkvėpimas. 
 
Šioje mano biuro parengtoje veiklos ataskaitoje kviečiu susipažinti su per šešis pirmuosius 
darbo Europos Parlamente mėnesius atliktais svarbiausiais darbais. Tikiuos bus įdomu. 
Malonaus skaitymo ir iki susitikimų 2015 – aisiais! 
 
 
Nuoširdžiai jūsų,  
Petras Auštrevičius 
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Pagrindiniai faktai: 

Petras Auštrevičius yra Liberalų ir demokratų 

aljanso už Europą (ALDE) frakcijos Europos 

Parlamente pirmininko pavaduotojas. ALDE 

politinės grupės pirmininkas yra belgas Guy 

Verhofstadt. 

 

Komitetai, kurių narys yra P. Auštrevičius: 

 Užsienio reikalų komitetas. 

 Žmogaus teisių pakomitetis. 
 Regioninės plėtros komiteto 

pavaduojantis narys. 

 
 

Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras 
Auštrevičius: 

 Delegacijos ryšiams su Afganistanu 
pirmininkas. 

 Delegacijos ES ir Moldovos 
parlamentinio bendradarbiavimo 
komiteto pavaduojantis narys. 

 Delegacijos EURONEST parlamentinėje 
asamblėjoje pavaduojantis narys. 

 

Europos Parlamento pranešimai, kurių 

pagrindinis pranešėjas buvo EP narys Petras 

Auštrevičius: 

2014-10-21 Pranešimas, kuriame pateikiamas 

ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 

Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir 

Europos atominės energijos bendrijos bei jų 

valstybių narių ir Moldovos Respublikos 

asociacijos susitarimo sudarymo Europos 

Sąjungos vardu projekto. 

2014-10-21 Rekomendacija dėl Tarybos 

sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos 

atominės energijos bendrijos bei jų valstybių 

narių ir Moldovos Respublikos asociacijos 

susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu 

projekto. 

 

P. Auštrevičius prisidėjo prie 26 – ių pasiūlymų 

dėl rezoliucijų ruošimo, uždavė 7 

parlamentinius klausimus Europos Komisijai ir 

12 kartų pasisakė per plenarinius posėdžius. 
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2014 m. spalio 10 d, Petras Auštrevičius tapo 

Europos Parlamente (EP) įsteigtos Baltijos 

jūros intergrupės vicepirmininku. Ši grupė 

įkurta anksčiau veikusios Baltijos-Europos 

intergrupės, rengusios 2006 metais EP 

patvirtiną Baltijos jūros strategiją, pagrindu.  

Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto 

narys P. Auštrevičius pabrėžia, kad glaudus 

Baltijos jūros regiono valstybių 

bendradarbiavimas – būtina sąlyga, siekiant 

efektyviau spręsti ekologines problemas, laiku 

reaguoti į besikeičiančią geopolitinę situaciją ir 

užtikrinti ekonominę naudą laivybos, 

energetikos srityse. 

Baltijos jūros intergrupę sudaro 21 Europos 

Parlamento narys iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 

Lenkijos, Vokietijos, Suomijos, Danijos ir 

Švedijos. Grupės pirmininku išrinktas suomis 

europarlamentaras Sirpa Pietikainenas. 

 

 

 

2014 m. spalio 16 d. liberalas Petras 

Auštrevičius išrinktas Europos Parlamento (EP) 

delegacijos ryšiams su Afganistanu vadovu. 

P. Auštrevičiaus teigimu, Europos Sąjunga (ES) 

išlieka viena didžiausių finansinės paramos 

teikėjų Afganistanui – svarbu, kad skiriamos 

investicijos būtų išnaudojamos tinkamai. 

Liberalas pabrėžia, kad šios šalies saugumą 

lems ir tai, kaip sėkmingai Afganistanui pavyks 

užtikrinti stabilesnius prekybos santykius su 

kaimyninėmis valstybėmis. „Talibano 

sutramdymas yra viena, tačiau ilgalaikiam 

saugumui reikia naujų darbo vietų, stabilios ir 

legalios prekybos“,  

 

2014 m. spalio 18 d. Petras Auštrevičius, kartu 

su dar 60 Europos Parlamento narių, išsiuntė 

atvirą laišką Rusijos prezidentui V. Putinui, 

kuriuo raginama paleisti laisvėn neteisėtai 

kalinamą Ukrainos karinių pajėgų pilotę 

Nadeždą Savčenko. 

P. Auštrevičius yra aktyvus "Gyvūnų gerovės" 

intergrupės Europarlamete narys. 
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2014 m. spalio 21 d. Europos Parlamente Strasbūre apsilankė pirmoji EP nario Petro Auštrevičiaus 

oficialiai remiama lankytojų grupė iš Lietuvos. Apsilankymo Europos Parlamente metu lankytojai 

išklausė išsamų informacinį pranešimą apie Europos Parlamento veiklą, uždavė jiems rūpimus su EP 

teisės aktų leidyba susijusius klausimus, diskutavo su Petru Auštrevičiumi, domėjosi jo įspūdžiais ir 

pastebėjimais einant naująsias pareigas ir stebėjo dalį tą dieną vykusio plenarinio posėdžio.  

Pakeliui į Strasbūrą buvo aplankyta Čekijos sostinė Praha, pietų Vokietijoje įsikūręs miestas 

Niurnbergas, pasižvalgyta po Prancūzijos Elzaso regioną, o grįžtant į Lietuvą susipažinta su Vokietijos 

miestu, Saksonijos žemės sostine, Dresdenu. 

2014 m. lapkričio 13 d. Europarlamentaro Petro 

Auštrevičiaus teikimu Europos Parlamentas (EP) 

ratifikavo ES ir Moldovos Asociacijos susitarimą. 

Už sutarties ratifikavimą balsavo 529 EP nariai. 

P. Auštrevičius, ėjęs Europos Sąjungos (ES) ir 

Moldovos Asociacijos susitarimo pranešėjo 

pareigas, pabrėžė, kad Moldova grįžta ten, kur 

yra jos vieta – į laisvų ir demokratiškų Europos 

valstybių šeimą. 

Petras Auštrevičius: „Molotovo-Ribentropo 

paktas – tas pats, kuris atvedė prie Lietuvos 

okupacijos – anuomet SSRS įtakos sferai „perleido“ ir Moldovą. Dabar ši istorinė skriauda ištaisoma 

ir tai yra vykdoma esant tvirtai ES paramai, laisva Moldovos žmonių ir šios šalies Vyriausybės valia. 

Moldovoje vykdomų reformų tempai ir kokybė suteikia pagrindo džiaugtis – šalis yra neabejotina 

įvairiapusių reformų lyderė tarp ES Rytų partnerystės valstybių. Europos Parlamentas ratifikavo 

susitarimą, kurio Moldova savo europinio kelio pasirinkimu tikrai nusipelnė“. 
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2014 m. lapkričio viduryje Europos Parlamento 

narys Petras Auštrevičius tapo ALDE – Liberalų 

ir demokratų aljanso už Europą – frakcijos 

vicepirmininku Europos Parlamente. ALDE 

frakciją Europos Parlamente sudaro 66 nariai 

iš 20 Europos valstybių. 

P. Auštrevičius: „Naujos pareigos gausioje 

Europos liberalų frakcijoje mane, žinoma, 

įkvepia ir įpareigoja naujiems darbams bei 

iššūkiams. Kaip Lietuvoje, taip ir Europoje 

liberalai dirba vardan sveiko proto pergalių, 

racionalaus biudžeto lėšų naudojimo, 

mažesnių mokesčių ir palankesnių sąlygų kurti 

naujas darbo vietas. Ši politinės veiklos kryptis 

išliks nepakitusi“. 

ALDE politinės grupės prezidiumą Europos 

Parlamente sudaro antrą kadenciją jai 

vadovaujantis belgas Guy Verhofstadtas ir 

aštuoni vicepirmininkai. ALDE frakcijos 

Europos Parlamente prezidiumas nustato 

liberalų politinės grupės veiklos kryptis, rengia 

veiklos strategiją ir ją įgyvendina. 

                                         

 

2014 m. lapkričio 19 d. įvyko EP Liberalų ir 

demokratų aljanso Europai politinės grupės 

(ALDE) konferencija „Kaip elgtis su Rusija?“, 

kurios iniciatorius bei pagrindinis 

organizatorius buvo EP narys Petras 

Auštrevičius. 

P. Auštrevičius, atidarymas konferenciją 

pažymėjo, kad konferencijos tema yra 

sudėtinga, kaip ir pati Rusija. Jis priminė prieš 

11 m. priimtą ES saugumo strategiją, kurioje 

buvo kalbama apie strateginę partnerystę su 

Rusija: "Šiandien matom, kad tai nepavyko. 

Kodėl? Visų pirma, ES geri ketinimai nebuvo 

pozityviai priimti Rusijoje, kuri turi savo 

strategiją, ideologiją ir požiūrį. Bet negalima 

kaltinti tik vienos pusės. ES elgėsi naiviai ir 

savanaudiškai. Ir ne tik ES buvo naivi, bet ir 

JAV. Po to, kas 2008 m. įvyko Gruzijoje, ES tęsė 

įprastinį bendradarbiavimą su Rusija, tarsi 

niekas nepasikeitė. ES neįvertino Rusijos 

propagandos. O tuo tarpu Rusija nutarė ir vėl 

pamėginti. Šį kartą – Ukrainoje."  
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EP nario Petro Auštrevičiaus iniciatyva 2014 m. 

gruodžio pradžioje Briuselyje, EP Žmogaus 

teisių komitete, buvo surengta speciali 

diskusija (klausymai) dėl Rusijos nusikaltimų 

Kryme ir Donbase.  

P. Auštrevičiaus kvietimu Briuselyje 

vykusiuose klausymuose dalyvavo Ukrainos 

žmogaus teisių  

 

 

 

komisarė Valerija Lutkovska, Krymo totorių 

Medžliso pirmininkas Refatas Čiubarovas, kiti 

žinomi Ukrainos žmogaus teisių gynėjai. 

„Rusija Kryme elgiasi kaip tikra okupacinė 

valdžia - tai, ką Lietuvai teko patirti Antrojo 

pasaulinio karo metais ir po jo. Kryme 

vykdomas nelojalių Rusijos valdžiai žmonių 

persekiojimas – grupė totorių bendruomenės 

lyderių buvo priversti palikti regioną, kelios 

dešimtys žmonių rasti nužudyti arba yra 

tiesiog dingę be žinios. Šių nusikaltimų iki šiol 

niekas netiria“, – Briuselyje teigė P. 

Auštrevičius. 

Ukrainos atstovai Briuselyje pateikė 

duomenis, kad nuo Rusijos agresijos prieš 

Ukrainą pradžios savo namus buvo priversti 

palikti ir pabėgėliais tapo apie 900 tūkstančių 

žmonių, iš viso gyvybės neteko daugiau nei 4 

tūkstančių žmonių. 

 

2014 m. gruodžio 10 d. Europos 

Parlamente (EP) įsteigta „Europietiškos 

Ukrainos“ draugų grupė, kurios 

pirmininku tapo liberalas 

europarlamentaras Petras Auštrevičius.  

Steigiamajame „Europietiškos Ukrainos“ 

grupės susitikime dalyvavo naujai 

išrinktos Ukrainos Aukščiausiosios Rados 

nariai, o taip pat – Krymo totorių 

Medžliso pirmininkas Refatas 

Čiubarovas, kuriam uždrausta įvažiuoti į 

Krymą. Prie P. Auštrevičiaus inicijuotos „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupės jau prisijungė 48 

Europos Parlamento nariai, atstovaujantys 18-kai ES šalių ir visoms pagrindinėms proeuropietiškoms 

politinėms frakcijoms. „"Ukraina Europoje turi daug draugų, dar daugiau jų atsirado Rusijos agresijos 

akivaizdoje. Norime padėti Ukrainai ir jos žmonėms, neapsiribojant vien darbu jau esamuose 

Europos Parlamento komitetuose. Neformali grupė – puiki platforma plačiau matyti problemas, 

laisviau keistis idėjomis ir dalintis kontaktais. Grupė palaikys aktyvius ryšius su Ukrainos parlamento 

nariais, tačiau tuo neapsiribos“, – sako grupės įkūrėjas, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą 

(ALDE) frakcijos vicepirmininkas P. Auštrevičius. 
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VEIKLA 

LIETUVOJE 

Spalio 10 d. - labdaros aukcionas sužeistiems Ukrainos 

kariams paremti (I dalis) 

Penktadienio vakarą vykusiame meno darbų aukcione, kurio 
metu surinktos lėšos bus skirtos mūšiuose sužeistų Ukrainos 
karių amputuotų galūnių protezavimui, dėl kai kurių 
paveikslų užvirė gana karštos kovos - per aukcioną surinkta 
44 tūkst. litų.  
Už paramą Ukrainai padėkoti į Lietuvos dailininkų sąjungos 
galeriją atvyko Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenko.  
Aukciono rėmėju tapęs V.Adamkus prieš aukcioną pabrėžė, 
kad šįkart kolekcionieriai gali ne tik įsigyti puikių meno 

kūrinių, bet ir pademonstruoti savo kilnumą. Įpusėjus renginiui už 500 litų V.Adamkus nusprendė 
įsigyti Aldonos Dobrovolskienės darbą „Kalėdiniai pabarstai“. Kiti aukciono dalyviai nedrįso varžytis 
su kadenciją baigusiu prezidentu. 
 
Renginį vedęs Jogaila Morkūnas stengėsi skatinti visus aktyviai varžytis dėl kūrinių ir nepraleisti 
progos nebrangiai įsigyti kur kas daugiau vertus kūrinius. 
Visų aukcionui paaukotų kūrinių per vieną vakarą parduoti nebuvo įmanoma, todėl aukciono 
rengėjai nutarė surengti II-ąją aukciono dalį lapkričio 28 d.  
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Lapkričio 28 d. - labdaros aukcionas sužeistiems Ukrainos kariams paremti (II dalis) 

 
Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje vykusiame meno darbų aukcione, skirtame sužeistiems 
Ukrainos kariams paremti, iš viso surinkta 107,8 tūkst. litų.  
Meno darbų aukcionas buvo rengtas dviem etapais, iš viso parduoti 122 darbai – daugiausia tapybos, 
grafikos, taip pat – keramikos, skulptūros, juvelyrikos. Aukcionų metu brangiausiai parduotas 
tapytojos Sigitos Maslauskaitės darbas „Vyno gėrėja“(4000 Lt). Aukciono dalyviai taip pat aktyviai 
varžėsi dėl tapytojo Vyganto Paukštės darbo „Piknikas“ (parduotas už 3000 Lt), Ričardo Garbačiausko 
kūrinio „Karšta vasara“ (3000 Lt).  
Surengto meno darbų aukciono globėjas – Prezidentas Valdas Adamkus, tarp aukciono rengėjų ir 
partnerių – Lietuvos dailininkų sąjunga, nevyriausybinė organizacija „Gelbėkit vaikus“, bendrovė 
„Pirmas žingsnis“, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT).  

 

Lapkričio 8 d. - Martyno Ambrazo fotografijos parodos atidarymas 
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Š. m. lapkričio 8 d., šeštadienį, Savicko paveikslų galerija ir Europos Parlamento nario Petro 
Auštrevičiaus biuras surengė fotokorespondento Martyno Ambrazo fotografijų parodos atidarymą. 
Parodoje buvo eksponuojamos įvairios tematikos fotografijos, fiksuojančios Lietuvos politinio 
gyvenimo akimirkas, kasdienius įvykius, mūsų ir užsienio šalių gamtovaizdžius. 
 
Tardamas įžanginį žodį parodos atidarymo metu Petras Auštrevičius pabrėžė, kad ši paroda yra 
pirmasis žingsnis siekiant atverti Europos Parlamento biuro Vilniuje duris visuomenei – menas, 
kultūra yra puikios priemonės komunikacijai ir bendradarbiavimui. Europarlamentaras taip pat 
akcentavo, jog panašios parodos bus rengiamos nuolatos, bei patikino, kad lauks menininkų 
iniciatyvų bendriems ateities projektams. 

 

 

 

 

Gruodžio 12 d. - II-ojo tarptautinio kūrybinio simpoziumo Augustinui Savickui (1919-2012) atminti 
naujo katalogo pristatymas ir I-ojo ir II-ojo tapybos plenero darbų parodos atidarymas 
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Kontaktai 
 

Europos Parlamento narys - Petras Auštrevičius 

el. p. petras.austrevicius@europarl.europa.eu 

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje: 

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

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

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras Lietuvoje: 

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

 Evelina Casais – el.p. evelina.casais@petras.lt 

 Rita Jagminienė - el.p. rita.jagminiene@petras.lt 

Maloniai kviečiame rašyti, skambinti bei sekti Europos Parlamento nario Petro 

Auštrevičiaus veiklą jo tinklalapyje - www.austrevicius.lt, facebook socialiniame 

tinkle: "Petro Austreviciaus biuras" bei twitter paskyroje: petras_petras 

 

 

 
 

mailto:renatas.juska@europarl.europa.eu
mailto:ieva.sinkeviciute@europarl.europa.eu
mailto:evelina.casais@petras.lt
mailto:rita.jagminiene@petras.lt

