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Brangūs bičiuliai,
įpusėjo 2018-ieji, Lietuvai ypatingą reikšmę turintys
Valstybės atkūrimo šimtmečio metai. Tai puikus
metas giliau pažvelgti į tai, kur esame šiandien, ir kur
link reikėtų eiti toliau. Išnaudokime šią solidžią
sukaktį kaip valios ir vienybės simbolį, ne vien
švenčiant, bet ir drąsiai priimant reikiamus, nors
dažnai ir sudėtingus, sprendimus.
Dėkoju, kad skiriate laiko susipažindami su mano
šių metų pirmojo pusmečio veiklos ataskaita, kurioje
atsispindi šių dienų aktualijos Europoje ir Lietuvoje
– kaimynystėje matome daugybę nerimą keliančių
pavyzdžių, kaip didėjantis autoritarinių valstybių
skaičius, keliantis grėsmę saugumui, žmogaus teisių
ir laisvių užtikrinimui. Tokios ydingos politikos
matymas suteikia man jėgų ir motyvacijos dirbti ir
stengtis, kad padėtis pasikeistų.
Viliuosi, kad perskaityta informacija Jums bus įdomi ir naudinga. Man rūpi Jūsų
nuomonė, tad kviečiu bendrauti ir pasisakyti rūpimais klausimais.
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PAGRINDINIAI FAKTAI
Petras Auštrevičius yra Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą (ALDE)
frakcijos Europos Parlamente 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.
❖ Delegacijų pirmininkų sueiga. Kaip turi būti organizuojamas Parlamento darbas, kokie
klausimai bus svarstomi plenarinėse sesijose, kokia bus komitetų sudėtis ir kompetencija? Šiuos
ir kitus svarbius klausimus sprendžia Europos Parlamento pirmininkų sueiga, kurią sudaro
Parlamento pirmininkas ir politinių frakcijų lyderiai. Be to, pirmininkų sueiga kasmet renka
Sacharovo premijos už mintie laisvę laureatą – iš kandidatų, kuriuos pasiūlo Užsienio reikalų
ir Vystymosi komitetai bendrame posėdyje.
❖ Regioninės plėtros komitetas. Europos Parlamente REGI komitetas atsakingas už Sąjungos
regioninės plėtros ir sanglaudos politiką, kaip nustatyta Sutartimis. Kurdamas teisės aktų dėl
regioninės plėtros ir sanglaudos politikos, įskaitant miestų aspektą, sistemą, komitetas artimai
bendradarbiauja su Taryba, Europos Komisija, Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo
organizacijomis, vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis.
Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius:
❖ Delegacija ryšiams su Afganistanu. Petras Auštrevičius yra šios delegacijos pirmininkas,
delegacija palaiko ryšius su Afganistano Wolesi Jirga, nacionaliniu susirinkimu Afganistane.
Pagrindinės delegacijos užduotys – organizuoti reguliarius susitikimus ir stiprinti apibusius
ryšius tarp Europos Parlamento ir Afganistano nacionalinio susirinkimo atstovų. Pagrindinės
temos – saugumas ir taikos palaikymas, migracija, ekonominis ir socialinis vystymasis,
žmogaus teisių klausimai, teisės viršenybės, regioninio bendradarbiavimo klausimai.
❖ Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos 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
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 Kambodžos 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): 2018 m. gegužės 23 d. Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos.
Informacija
Europos Parlamento nuomonė, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras Auštrevičius:
2018 m. gegužės 16 d. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau
teikti makrofinansinę paramą Ukrainai. Visa nuomonė
P. Auštrevičius prisidėjo prie 39-jų pasiūlymų dėl rezoliucijų ruošimo, uždavė 7 parlamentinių
klausimų ir 27 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. Daugiau informacijos apie parlamentinę P. Auštrevičiaus veiklą.

KOMENTARAI:
Šimtas idėjų Lietuvai ir nei vienos – šalies vadovybei?
Lietuvos santykiai su kaimynais: tarp solo partijos ir kakofonijos
„Pingpongas“ dėl mokesčių: kaip „veikia“ tai, ko „nereikia gadinti“?
Gerai, kad premjeras dar nekomentuoja krepšinio
Rusija planuoja ilgalaikę priešpriešą su Vakarais
Gavome „reformą“ kaip iš po skverno
Nebus naujų sankcijų Kremliui – bus bausmė už silpnumą
Mokesčių reforma: koks rezultatas, kai pradedama statyti nuo stogo?
Mokesčių reformos agrologika

PRANEŠIMAI SPAUDAI:
Moldova: labai svarbu, kad Vyriausybė tęstų europietiškų vertybių vykdymą
Baltarusija: ALDE frakcija griežtai kritikuoja Minsko valdžios institucijų taikomą mirties bausmę
Liberalų kandidatas Prezidento rinkimuose – Petras Auštrevičius
Grupė europarlamentarų siūlo sugriežtinti sankcijas Rusijai
Grupė EP narių raštu kreipėsi į FIFA prezidentą dėl žmogaus teisių pažeidimų
Putino Rusija: Maskvoje prasidėjus Pasaulio futbolo čempionatui pažeidžiamos 158 politinių kalinių
žmogaus teisės

POLITINĖ POZICIJA, VEIKLA, INICIATYVOS
2018 m. sausio 19 d. kartu su 25 europarlamentarų grupe pasmerkėme išpuolį prieš žmogaus teisių
organizaciją „Memorial“ Ingušijoje ir „Memorial“ Čečėnijos skyriaus vadovo Ojubo Titijevo areštą.
Esame įsitikinę, kad tai yra politinis išpuolis, siekiant įbauginti visus, kurie kovoja už žmogaus teises
Rusijos Federacijoje, ir reikalauja Rusijos valdžios kuo greičiau paleisti O. Titijevą bei užkirsti kelią
tolesniam savo piliečių žmogaus teisių ir laisvių pažeidinėjimui.
2018 m. sausio 22 d. drauge su ALDE frakcijos nariais kreipėmės į Lietuvos vadovus dėl galimos
valdančiosios koalicijos kišimosi į žiniasklaidos darbą dėl politinės įtakos LRT. Esame rimtai
susirūpinę matydami vykstantį Lietuvos valdančiosios koalicijos kišimąsi į žiniasklaidos darbą, ypač
dėl to, kad šie veiksmai itin panašūs į kilusią krizę dėl Lenkijos visuomeninio transliuotojo
nepriklausomumo ir po to sekusius nerimą keliančius politinius procesus šioje šalyje. Mes,
pasirašiusieji, esame rimtai sunerimę dėl tokios apgailėtinos situacijos, kuri susijusi su Lietuvos
visuomeninio transliuotojo politiniu tyrimu, todėl raginame valdančiąją Lietuvos Seimo daugumą
susilaikyti nuo bet kokio politinio kišimosi į Lietuvos radijo ir televizijos veiklą bei pasikliauti
nepriklausomų institucijų ekspertų tyrimais.
2018 m. sausio 31 d. konferencijoje „4 Years of Occupation – Ways to Support Crimea and Crimean
Tatars“ pasiūliau 2018-uosius metus paskelbti Krymo totorių metais, tokiu būdu geriau informuojant
visuomenę apie okupacijos pasekmes Krymo totoriams ir Krymui.

2018 m. vasario 6 d. pasisakiau ir pritariau dėl Europos Parlamento narių priimtų taisyklių, kurios
panaikino ES piliečių diskriminavimą pagal gyvenamąją vietą, perkant prekes internetu.
2018 m. kovo 1 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje pasakiau kalbą dėl ES prioritetų 2018
m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijose, pabrėždamas vykstančius pažeidimus šalyse kaip
Sirija, Kongas, Jemenas.
2018 m. kovo 9 d. dalyvavau 37-ojoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje Ženevoje. Vyko
diskusijos apie svarbiausius žmogaus teisių aspektus aktualiose valstybėse ir regionuose.

2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamente po balsavimo dėl gairių dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės
santykių pagrindo pažymėjau, kad reikia kuo greičiau užtikrinti piliečių ir verslo teises, Jungtinei
Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos.
2018 m. kovo 14 d. pateikiau balsavimo motyvus dėl būsimos Europos Sąjungos daugiametės
finansinės perspektyvos Europos Parlamente. Pabrėžiau, jog ES tikslai gali būti pasiekti garantuojant
tiek tradicinių, tiek naujų politikų finansavimą. Taip pat, kad solidariai lanksti ES biudžeto politika gali
sukurti reikiamą postūmį inovacijoms, ekonomikos konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui.
2018 m. kovo 23 d. kartu su kitais Europos Parlamento nariais kreipiausi į Europos Komisijos
pirmininką Žaną Klodą Junkerį teigdamas, jog griežtai nepripažįstu Rusijos rinkimų rezultatų ir
išreiškiau nusivylimą dėl pirmininko sveikinimo V. Putinui.
2018 m. kovo 26 d. pasisakiau Europos Parlamento Žmogaus teisių komitete apie žodžio ir spaudos
laisvės situaciją Rusijoje. Išreiškiau susirūpinimą V. Putino perrinkimo faktu ir išsakiau nuomonę, kad
Europos Sąjunga turėtų peržiūrėti savo bendradarbiavimą su Rusija per Europos Sąjungos vertybių
prizmę.
2018 m. kovo 27 d. pirmininkavau Europos Parlamento Afganistano delegacijos posėdžiui, kurio metu
buvo pristatyta saugumo situacija šalyje. Aptartas Talibano poveikis Afganistane bei išklausyti
ekspertai, siekiant geriau suprasti padėtį šioje šalyje.
2018 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje pasisakiau dėl padėties Rusijoje.
Paminėjau, kad V. Putinas augo ir jo pasaulėžiūra susiformavo „Šaltojo Karo“ metu ir, kad į tokią
padėtį Rusijos prezidentas nori grąžinti santykius su vakarais. Mano įsitikinimu, derėtų laikytis
vienybės, prisidėti prie Jungtinių Amerikos Valstijų ir taikyti sankcijas už pažeidimus, taip sulaikant
Rusiją nuo naujojo „Šaltojo karo“ sukėlimo.
2018 m. balandžio 19 d. pasakiau kalbą apie Europos Sąjungos ir Baltarusijos santykius Europos
Parlamento plenarinės sesijos posėdyje. Kalbėjau apie Baltarusijos padėties nesikeitimą, esminių
problemų buvimą iki šiol, kaip mirties bausmė, nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimas, taip pat
apie klaidas, padarytas nuolaidžiaujant Baltarusijai. Pabrėžiau, kad ES tolimesniuose santykiuose su
Baltarusija turi laikytis griežtos sąlygotumo politikos ir aiškiai formuluoti reikalavimus. Pirmiausia,
reikėtų atsižvelgti į žmogaus teisių reikalavimus ir aplaidžiai statomą Astravo elektrinę, kuri kelia
grėsmę Europos žmonių saugumui.
2018 m. balandžio 27 d. mano iniciatyva keturiasdešimt penki europarlamentarai parašė atvirą laišką
Europos Sąjungos valstybių vadovams, Europos Vadovų tarybos pirmininkui, Europos Komisijos
Vadovui bei ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, išsakydami nuomonę,
kad turi būti remiamasi griežtesne politika Rusijos atžvilgiu, norint išvengti tolimesnių ir agresyvių
Kremliaus veiksmų.
2018 m. gegužės 3 d. Briuselyje vykusiame plenariniame posėdyje pasisakiau už Europos Parlamento
sprendimą 2013 metais, kuris uždraudė kosmetikos pramonei bandymus su gyvūnais, tačiau

apgailestavau, kad net 80 procentų pasaulio šalių vis dar leidžia žiaurius eksperimentus su gyvūnais.
ES kosmetikos pramonė po draudimo vis dar lyderiauja eksporte, todėl turi būti ir toliau skatinama
atsisakyti bandymų su gyvūnais visame pasaulyje.
2018 m. gegužės 16 d. dalyvavau ir tariau baigiamąjį žodį seminare, skirtame BONUS – Jungtinei
Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programai aptarti. Ši programa yra svarbi Lietuvai, nes yra
vienintelė tokia programa šiuo metu.

2018 m. gegužės 18 d. kartu su kolegomis iš Europos Parlamento Ukrainos draugų grupės laišku
kreipėmės į Ukrainos Vyriausybę ir Parlamentą dėl Ukrainos nacionalinio transliuotojo ateities.
2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje Strasbūre pasisakiau dėl moterų
teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje. Dvylika aktyvisčių už moterų teises buvo suimtos, todėl
raginau Saudo Arabijos valdžios institucijas kuo greičiau paleisti jas į laisvę.
2018 m. birželio 12 d. dar kartą plenarinėje sesijoje pasisakiau už griežtesnes sankcijas Rusijai,
paminėjau Gruzijos 2010 metų konfliktą, kaip praleistą ženklą, kuris lėmė Ukrainos dabartinę padėtį,
todėl siūliau pritarti Gruzijos norui taikyti sankcijas tiesiogiai atsakingiems už Gruzijos ataką
asmenims.
2018 m. birželio 13 d. Europos Parlamente išreiškiau palaikymą Ukrainai kaip Europietiškai
bendruomenei, neneigdamas ateinančių sunkumų, tačiau pripažindamas Ukrainos sunkų darbą šaliai
esant ties karo riba.
2018 m. birželio 14 d. tęsiasi akcija už Olego Sencovo paleidimą. Vykstant futbolo pasaulio
čempionatui, Europos Parlamente raginu nepamiršti režisieriaus, kuris kali Rusijoje.

2018 m. birželio 28 d. Minint Briuselyje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos Europos
demokratijos fondo penkmetį, tapau šio fondo vykdomojo komiteto nariu. Fondas teikia paramą už
demokratiją kovojančioms organizacijoms, žmogaus teisių gynėjams, visuomenininkams bei
žurnalistams iš Europos Sąjungos kaimynystėje esančių valstybių.

SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI
2018 m. sausio 19 d. Įvyko ketvirtoji kasmetinė 2018 m. sausio 23 d. susitikimas su Moldovos
konferencija „Challenges and Resilience in the Europos integracijos ministru Iurie Leanca
Nordic-Baltic Region: How strong are our states Europos Parlamente.
and societies?“

2018 m. sausio 24 d. kartu su Lietuvos žydų
bendruomenės pirmininke Faina Kukliansky
Holokausto atminimo dienos ceremonijoje.

2018 m. sausio 30 d. Europos Parlamente vyko
Europietiškos Ukrainos draugų grupės posėdis,
kuriame svečiavosi ir teismų reformą Ukrainoje
bei kovos su korupcija situaciją pristatė
Ukrainos generalinis prokuroras Vitalijus
Lucenko.

2018 m. sausio 31 d. susitikimas su ES žmogaus
teisių įgaliotiniu Stavros Lambrinidžiu. Buvo
aptartos valstybės, kuriose žmogaus teisių
padėtis yra kritiška, taip pat valstybės, kuriose
žmogaus teisių situacija pagerėjo.

2018 m. vasario 7 d. kartu su kolegomis iš
Latvijos ir Estijos susitikau su komisare,
atsakinga už transporto politiką, Violeta Bulc.
Susitikimo metu buvo aptartas „Rail Baltica“
įgyvendinimas. Komisarė įvardijo, kad trūksta
gerų žinių apie projekto eigą, ypač jo ekonominį
pagrindimą. Geležinkelis turi generuoti veiklas,
krovinius ir keleivių srautus, tačiau šiuo metu vis
dar laukiama sutarimo tarp trijų sostinių dėl
tolimesnės 120 mln. eurų projekto stadijos. Nebus
sutarimo – nebus paramos.

2018 m. vasario 22 d. kartu su kolegomis
europarlamentarais
organizavau
atkurtos
Lietuvos valstybės šimtmečio iškilmingą
paminėjimą Europos Parlamente.

2018 m. vasario 27 d. prisidėjau prie pasaulinės
žmogaus teisių organizacijų organizuojamos
paramos akcijos Ukrainos režisieriui Olegui
Sencovui, kuris Rusijos teismo buvo nuteistas
kalėti 20 metų už politinę veiklą.

2018 m. vasario 27 d. Europos Parlamente
susitikau su Moldovos užsienio reikalų ministru
Tudor
Ulianovschi.
Aptarėme
reformų
įgyvendinimo Moldovoje svarbą.

2018 m. kovo 2 d. dalyvavau ALDE grupės
organizuojamame projekte „She Decides“, kurio
tikslas yra gerinti ir apsaugoti moterų teises
visame pasaulyje.

2018 m. kovo 12 d. ALDE ir Nowoczesna
partijos (Lenkijos liberalai) kvietimu vyko
konferencija
Varšuvoje,
kurioje
buvo
diskutuojama apie ES kaiminystės politiką.
Diskusija vyko su Steven Blockmans (CEPS),
Csana Toth (Republikon institutas, Vengrija),
Baertolomiej Nowak (Nowoczesna), Malgorzata
Bonikowska (Tarptautinių santykių centras,
Lenkija).
2018 m. kovo 20 d. Briuselyje vyko Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopijos
perdavimo ceremonija Europos istorijos namams.

2018 m. kovo 21 d. Europietiškos Ukrainos
draugų grupės Europos Parlamente nariai susitiko
su buvusiu NATO Generaliniu sekretoriumi
Andersu Fogu Rasmusenu, šiuo metu aktyviai
dirbančiu Ukrainos klausimais, ir aptarė taikos
palaikymo Rytų Ukrainoje planus.

2018 m. kovo 22 d. Briuselyje vykusios iškilmingos ceremonijos metu buvau išrinktas „2018 metų
europarlamentaru“, šį apdovanojimą pelniau už veiklą užsienio reikalų srityje. Tarp mano prioritetinių
tikslų lieka ES vaidmens stiprinimas pasaulinėje arenoje ir ES vertybių, įskaitant demokratiją ir
žmogaus teises, stiprinimas.
Principingai ginu ES Rytų partneres, ypač Ukrainą, Moldovą ir Gruziją, griežtai reikalaudamas, kad
šios šalys tinkamai vykdytų proeuropietiškas reformas. Taip pat skiriu daug laiko ir energijos
kovodamas su naujomis hibridinėmis grėsmėmis Europoje, tokiomis kaip dezinformacija, ir siekiu
užtikrinti, kad ES turėtų visas strategines priemones, kurių reikia šioms grėsmėms spręsti.
Džiaugiuosi, kad mano įdėta energija leidžia pasiekti rezultatų.

2018 m. balandžio 25 d. susitikau su Ukrainos Finansų ministru Oleksandr Danyliuk. Aptarėme tuo
metu rengiamą ES-Ukrainos makrofinansinės paramos programą.
2018 m. gegužės 15 d. Ukrainos lyderystės akademijos studentai aplankė Europos Parlamentą,
džiaugiuosi augančia nuostabia karta, kuri tiki savo valstybe bei europietiška ir demokratiška ateitimi.

2018 m. gegužės 30 d. susitikau su Europos Komisijos nare M. Vestager, su kuria diskutavome apie
valstybės paramą atsinaujinančiai energetikai ir sprendimą dėl „Gazprom“.
2018 m. gegužės 31 d. Europos Parlamente vyko režisieriaus Olego Sencovo palaikymo akcija, kurioje
dalyvavo mano kolegos bei ukrainiečių bendruomenė.

2018 m. birželio 5 d. jau 32 metus Kambodžoje vadovauja autoritarinė ranka. Todėl labai svarbu remti
opoziciją. Europos liberalai ALDE frakcijos grupė susitiko su uždraustos didžiausios Kambodžos
opozicinės partijos lyderiu Sam Rainsy.

2018 m. birželio 6 d. Europos Parlamente vyko LGBTI renginys apie asmenų persekiojimą Čečėnijoje.
Esu įsitikinęs, kad ši problema – persekiojimai ir represijos – būtinai turi išlikti Europos politinėje
darbotvarkėje. Aukos ir jų artimieji nusipelno teisingumo.

2018 m. birželio 9 d. įkurtos Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos tarpparlamentinė asamblėja džiugino
įdomiais pokalbiais bei turiningomis diskusijomis.

VIZITAI
2018 m. sausio 15 d. kartu su bendraminčiais
R. Harms ir M. Gahler dalyvavome susitikime
su NABU vadovu A. Sytnyk, generaliniu
prokuroru Y. Lutcenko, Vicepremjere Ivanna
Klympush – Tzintadze, prezidento patarėju K.
Jelisev, taip pat Verhovna Rada nariais.

2018 m. balandžio 2-4 d. Europos Parlamento
delegacija lankėsi Moldovoje. Vyko susitikimai
su Vyriausybe, Prezidentu, NVO bei
Parlamentu. Vizito tikslas – įvertinti, kaip
Moldova įgyvendina ES-Moldovos asociacijos
susitarimą.
Balandžio 5-6 dienomis lankėmės Ukrainoje,
kur
aptarėme
ES-Ukrainos
asociacijos
susitarimo įgyvendinimą.

2018 m. birželio 18 d. kartu su Europos Parlamento
užsienio reikalų komiteto delegacija aplankėme
Jerevaną, kuriame vyko susitikimas ir pokalbiai su
Armėnijos vadovybe, politikais ir NVO.

VEIKLA SU JAUNIMU
2018 m. sausio 4-8 d. Vilniaus Universiteto 2018 m. kovo 16 d. Europos Parlamento
Ekonomikos fakultete pasveikinau Tarptautinių informacijos biuras Lietuvoje įgyvendina
studijų magistrus diplomų įteikimo šventėje.
programą „Mokyklos – Europos Parlamento
ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų
jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos
sprendimais ir aktualijomis. Europos
informacijos biure Seime vyko Elektrėnų
„Versmės“
gimnazistų
ir
mokytojų
susitikimas, kuriame mokiniai domėjosi apie
„Brexit“ derybas bei ES ilgalaikį biudžetą.

2018 m. kovo 23 d. Alytaus kolegijoje vyko diskusija „Europos Sąjunga šiandien: iššūkiai ir
aktualijos“, kurios metu supažindinau Alytaus bendruomenę su svarbiais Lietuvai Europos
Parlamente sprendžiamais klausimais.

2018 m. balandžio 20 d. su projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalyviais –
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniais ir mokytojais – diskutavome apie Europos Sąjungos ir
Lietuvos rinką, eksportą bei importą, emigraciją, vartotojų teises, ekonomiką bei gynybą. Smagu,
kad mūsų jaunimas domisi ir nori ne tik išklausyti, bet taip pat turi savo poziciją šiais klausimais.

2018 m. liepos 6-8 d. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime drauge su kitais pretendentais į Lietuvos
Respublikos Prezidentus dalyvavau diskusijoje „Pokalbiai be politikos“.

VEIKLA LIETUVOJE
2018 sausio 13 d. Susikaupimo naktis su pergalės
skoniu, tai jau gera tradicija tapęs Sausio 13-osios
įvykių minėjimas prie Seimo rūmų. Tada nereikėjo
didelių pastangų sutelkti piliečius TĖVYNEI ir
LAISVEI apginti. Deja, po 27-erių metų žengtas
žingsnis atgalios, užsimota prieš laisvą ir
nepriklausomą žiniasklaidą, atsirado politinis
interesas kontroliuoti ir galimai daryti įtaką
nuomonėms. Laisvė visada verta jos gynybos!

2018 m. vasario 4 d. dalyvavau 2005 m. pirmą
kartą inicijuotoje „Duonos šventėje“, kuri
apjungia Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų
žmones. Idėją pavyko įgyvendinti ir dabar
kiekvienais metais, minint šv. Agotos dieną,
Tautinių bendrijų namuose vyksta šiltas ir gražus
renginys, kuriame savo namų duona dalijasi
armėnai, estai, graikai, gudai, jakutai, karaimai,
kazachai, latviai, lenkai, moldavai, rumunai,
romai, totoriai, ukrainiečiai, uzbekai, vengrai,
vokiečiai, rusai ir lietuviai.

2018 m. vasario 15 d. pasirašiau Lietuvos valstybės
šimtmečio deklaraciją, kurios tekste pažymima, jog
Lietuva – tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia
gyvenančios tautos. Ir visos kartos – buvusios, esamos
ir būsimos. Linkime tiems, kurie po 100 metų
susirinks Vasario 16 dieną šioje salėje į iškilmingą
minėjimą, nusipelnyti teisę su ramia sąžine pasakyti:
mes tai padarėme – mes, visos Lietuvos kūrėjų kartos,
išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir
tebekuriame saugią, teisingą, klestinčią Lietuvą.
O 2018 m. vasario 16 d. – pasveikinau Antaną
Terlecką su Vasario 16-ąją ir jubiliejiniu gimtadieniu.
2018 m. kovo 2 d. vyko ES informacijos tinklo
Lietuvoje koordinacinis susitikimas, kuriame
pasidalinta naujausiomis aktualijomis apie Europos
Sąjungos ir Lietuvos prioritetus, BREXIT’o
susitarimo projekto įgyvendinimo eigą, taip pat apie
2021-2028 m. ES ilgalaikę finansinę perspektyvą.

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus Knygų mugėje
kartu su europarlamentaru Guy Verhofstadtu
pristatėme jo naujausios knygos „Paskutinis
Europos šansas. Idealo atradimas iš naujo“
lietuvišką vertimą.

2018 kovo 24 d. su savo augintiniais dalyvavau 2018 m. kovo 27-30 d. susitikau su Kauno,
akcijoje prieš kailinių žvėrelių auginimą.
Alytaus, Kalvarijos, Tauragės, Panevėžio ir Biržų
liberalais. Vyko diskusijos apie norą kurti kitokią
Lietuvos ateitį.

2018 m. gegužės 4 d. VDU Leonido Donskio
bibliotekoje kartu su Vytauto Didžiojo universiteto

2018 m. balandžio 14 d. vyko 11-asis Liberalų Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto lektoriais dr.
sąjūdžio suvažiavimas, kurio metu buvau Andriumi Švarpliu ir doktorantu Justinu Juozaičiu
dalyvavau diskusijoje „Europa šiandien: iššūkiai ir
išrinktas partijos kandidatu į prezidentus.
galimybės“.
Europos Sąjungai pastaruoju metu tenka įveikti daug
iššūkių. Su diskusijos dalyviais aptarėme, ar tai keičia ES
kaip politinę sąjungą, ar mus visus jungia tos pačios
vertybės? Kiek giliai sieks tolimesnė ekonominė ir
monetarinė integracija, kiek efektyvi ir turinti įtakos ES
kaip globali žaidėja?

2018 m. gegužės 9 d. švenčiant Europos dieną
apsilankiau Vilniaus kolegijos Verslo
fakultete, kur vyko Europos egzaminas.
2018 m. gegužės 8 d. Šakiuose vyko įvairūs renginiai
minint Europos dieną, kuriuos užbaigė diskusija
„Lietuva Europos kultūros kontekste“.

2018 m. gegužės 12 d. drauge su Europos federalistų sąjunga Lietuvoje surengėme tradicija tapusį
„Europos maršą“. Europos ateitis mūsų visų rankose. Būkime vieningi ir stiprūs!

2018 m. gegužės 11 d. Mykolo Romerio universitete dalyvavau diskusijoje apie aktualias saugumo
temas ir išsilavinimo lygio kėlimą.

2018 m. gegužės 18 d. lankiausi Panevėžyje ir Šiauliuose, kur vyko diskusijos apie Lietuvos ir Europos
Sąjungos ateitį.

LANKYTOJŲ GRUPĖS IŠ LIETUVOS
2018 vasario 21 d. Europos
Parlamente
Strasbūre
lankėsi
pilietinių
iniciatyvų
projekto
„Kuriame Lietuvą“ dalyviai.
Šis projektas, kurį inicijavome kartu
su Elektrėnų savivaldybės Jaunimo
reikalų
tarybos
biuru,
buvo
vykdomas 2016-2017 metais. Juo
buvo siekiama skatinti jaunimą
naudotis savo pilietinėmis teisėmis,
sprendžiant visuomenei svarbius
klausimus, stiprinti jaunų žmonių
atstovavimą vietiniu lygmeniu,
plėtoti
mokyklų,
vietos
bendruomenių
ir
savivaldybių
bendradarbiavimą.

2018 m. gegužės 2 d. susitikau su
mielais svečiais iš Lietuvos.

2018 m. birželio 12 d. Parlamentą
aplankė žmonės net iš 13 miestų ir
miestelių Lietuvoje.

PARODOS
Parodos organizuojamos mano biure Vilniuje ir Utenoje, bendradarbiaujant su Savicko galerija.
2018 m. sausio 19 d. tęsiasi parodų ciklas „Pasakojimai“. Tapytojo Vytauto Buto paroda „BŪTAS
BUTAS“ – „Visi trys motyvai – tarsi trys plaukų sruogos, supintos į vieną kasą, kurios ilgis bent 40
metų. Taigi „Būtas Butas, bet vis dar gyvas.“

2018 m. vasario 28 d. parodų cikle „Pasakojimai“ atidaryta Jūratės Levickienės paroda „23 tylos“.
„Kai aplink nė gyvos dvasios. Tik besirąžanti iš nakties miego gamta. Kylanti saulė, pasiklydęs
laikuose rūkas ar vis dar besisupantis ant bangų mėnulis. Jokių minčių galvoje. Tik galimybė būti.“

2018 m. kovo 1 d. parodų ciklas „Pasakojimai“ pristatė grafiko Vaidoto Janulio kūrybą.

2018 m. kovo 30 d. parodų ciklas „Pasakojimai“. Atidaryta Natalijos Yanekinos personalinės tapybos
paroda „Cherchez la femme“ – tapybos šventė. Sielos šventė. Ir šios šventės šeimininkė,
neatsižvelgiant į nieką, lieka MOTERIS.

2018 m. gegužės 25 d. parodų ciklas „Pasakojimai“. Gruzino Guelos Patiachvili paroda „Gūsis“.

2018 m. birželio 18 d. parodų ciklas „Pasakojimai“. Parodą „Wielka Pohulanka: įvykiai, pastatai,
garsūs vardai“ pristatė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Apie J. Basanavičiaus gatvę Vilniuje,
kurios istorija siekia 1440 metus.
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