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Brangūs bičiuliai,
Štai ir įžengėme į 2018-uosius, už nugaros palikdami dar
vienus metus. Šie - Lietuvos valstybės šimtmetį žymintys
metai yra ypatingai svarbūs mūsų šaliai ir, tikiu, nepaprastai
svarbūs kiekvienam iš mūsų. Tad džiaukimės kiekviena jų
diena! Nuoširdžiai atšvęskime miestų ir miestelių aikštėse,
bendruomenėse, namuose, šeimose ir visų svarbiausia širdyse.
Nepamirškime, kad valstybę kuriame mes visi.
2018-aisiais reikšmingus darbus Lietuvai ir Europai tęsiu ir aš.
O dabar dalinuosi su Jumis šia 2017 metų liepos-gruodžio
mėnesių veiklos Europos Parlamente ir Lietuvoje ataskaita,
kurioje trumpai apžvelgiu, kokiomis aktualijomis gyvenome praėjusį pusmetį. Viliuos,
kad perskaitysite ją su įdomumu ir malonumu. Sėkmingų, laimingų Jums metų ir iki
greito susitikimo! Labai lauksiu Jūsų laiškų su kvietimais atvykti, pasimatyti, susipažinti
ir pakalbėti apie visiems mums rūpimus dalykus.

Jūsų
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento narys
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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.
 Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo
taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu,
nagrinėti. Šis komitetas buvo įsteigtas po 2016 m. Panama Papers skandalo, kurio metu, buvo
atskleista informacija apie mokesčių vengimo schemas Europoje ir už jos ribų. Komitetas tiria
pinigų plovimo ir Europos Sąjungos teisės pažeidimų atvejus susijusius su mokesčių vengimu
ir perkėlimu.

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
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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
Petras Auštrevičius Europos Parlamente pateikti pranešimai, kurių šešėlinis pranešėjas buvo EP
narys Petras Auštrevičius (šešėlinis pranešėjas yra EP narys, kuris padeda rengti pranešimą ir
atstovauja savo politinę grupę):
2017 m. spalio 16 d. Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir
Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn.
aukščiausiojo lygio susitikimui. Visas tekstas čia.
Keletas svarbesnių parlamentinių klausimų
2017 m. rugsėjo 13 d. Išankstinė makrofinansinės
paramos teikimo Moldovai sąlyga. Klausimas
2017 m. rugsėjo 13 d. Kambodža: Kem Sokha,
demokratijos ir spaudos laisvės puoselėjimas, ES
rinkimų stebėjimo misija kaip būtina sąlyga
finansavimui gauti. Klausimas
2017 m. spalio 3 d. Kaltinimai korupcija Dorinui
Chirtoacă. Klausimas
Visi parlamentiniai klausimai: ČIA.

Pasisakymai per Europos Parlamento plenarinius
posėdžius: ČIA.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų: ČIA.
Daugiau informacijos: ČIA.
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POLITINĖ POZICIJA, VEIKLA, INICIATYVOS
2017 m. lapkričio 24 d. Petras Auštrevičius kartu su Belgijos lietuvių bendruomene organizavo
protesto akciją prieš Astravo atominės elektrinės statybas Baltarusijos teritorijoje. Situacija aptarta ir
su Europos Komisijos nariu Johanesu Hahnu. Visas straipsnis

2017 m. lapkričio 13 d. Kartu su kolegomis Europos Parlamente Petro Auštrevičiaus iniciatyva buvo
išsiųstas laiškas Azerbaidžano prezidentui Ilhamui Alijevui. Laišku siekiama paraginti Azerbaidžano
valdžios institucijas kuo greičiau paleisti žurnalistą Afganą Mukhtarli, kuris prieš 5 mėnesius buvo
pagrobtas Gruzijoje ir perduotas Azerbaidžanui, kur šiuo metu laukia teismo sprendimo politiškai
motyvuotoje byloje. Laiške pažymima, kad Afgano Mukhtarli ir kitų politinių kalinių paleidimas būtų
labai reikšmingas žingsnis toliau plėtojant Europos Sąjungos ir Azerbaidžano santykius Rytų
partnerystės politikos kontekste.
2017 m. spalio 31 d. Petro Auštrevičiaus iniciatyva buvo išsiųstas laiškas Europos Sąjungos Tarybai
pirmininkavusiai Estijai. Laišku siekiama paraginti Europos Sąjungos Tarybą imtis aktyvesnių
veiksmų priimant Magnitskio sąrašą Europos Sąjungos lygiu ir prisijungiant prie JAV, Kanados,
Jungtinės Karalystės bei Estijos taikyti sankcijas asmenims prisidėjusiems prie tragiškos Sergėjaus
Magnitskio mirties.
2017 m. spalio 9 d. Pranešimas apie padėtį Katalonijoje. P.
Auštrevičiaus nuomone „Kiekviena tauta turi prigimtinę teisę į
laisvę ir jai turi būti sudarytos galimybės tą teisę išreikšti. Štai
ko dabar pasigendu Madrido veiksmuose – pagarbos, ženklo,
kad galimas atviras pokalbis su Barselona ir visais katalonais.
Tai ne mažiau svarbu nei teisės viršenybė.“ Plačiau straipsnyje
2017 m. spalio 5 d. P. Auštrevičius kartu su 59
europarlamentarų grupe išsiuntė atvirą laišką Rusijos vadovybei
– juo raginama kuo greičiau panaikinti nepagrįstus kaltinimus
garsiam rusų režisieriui K. Serebrenikovui ir paleisti kūrėją į
laisvę. Visas straipsnis
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2017 m. rugsėjo 28 d. ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos nuolatinėje atstovybėje prie Europos
Sąjungos vyko renginys, kuriame aptartos žmogaus teisės Čečėnijos Respublikoje. Europos
Parlamento narys Petras Auštrevičius griežtai pasmerkė pavojingą žmogaus teisių padėtį Čečėnijoje ir
pabrėžė, kad būtina organizuoti nepriklausomą tyrimą dėl nusikaltimų prieš LGBT bendruomenės
narius.
2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje priimtas Petro Auštrevičiaus parengtas
pranešimas „Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse“. P. Auštrevičiaus komentaras: „Nuolatos
girdime apie Lux leaks, Panama leaks, Rusijos ir Azerbaidžano „laundromatus“. Mes matome, kad
korupcija jau neapsiriboja valstybių sienomis ir daro žalą tarptautinei politikai. Todėl raginu laikytis
aukščiausių etikos ir skaidrumo standartų tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose bei sukurti
Europos Sąjungoje tokią teisinę bazę, kuri atgrasytų nuo bet kokios korupcijos ir sukčiavimo.“

2017 m. rugsėjo 13 d. Kreipimasis į Lietuvos valdžios
atstovus dėl EK Pirmininko Jean-Claude Juncker kalboje
minėtų prioritetų Europai. „Pirmininko kalbą Lietuvos
valdantieji turėtų suprasti kaip tiesioginį raginimą imtis
būtiniausių reformų.“ Visas straipsnis

2017 m. rugsėjo 5 d. Komentaras žiniasklaidai apie Lietuvos užsienio politiką. „Lyderystė nėra kokia
nors tuščia sąvoka. Tai yra veiksmas. O veiksmų, rezultatų ir pasiekimų užsienio politikos kontekste,
ypač tokių, kurie atneštų konkrečios naudos Lietuvai, mes jau seniai nematome.“ Visas straipsnis

2017 m. rugpjūčio 4 d. Komentaras žiniasklaidai apie Kinijos įtakos didinimą Baltijos jūros regione.
Kinų drakonas virš Baltijos – apie ką verta pamąstyti? Prieš porą savaičių į Baltijos jūrą įplaukė Kinijos
karo laivų grupė, dalyvavusi bendrose pratybose su Rusijos karo laivynu. Beje, vėliau tie patys laivai
apsilankė ir Sankt Peterburge Rusijos organizuotuose renginiuose. „Nesu linkęs tikėti, kad karinės
pratybos buvo pagrindinė Kinijos laivų pasirodymo Baltijos jūroje priežastis.“ Mintimis dalinosi P.
Auštrevičius. Daugiau informacijos čia

2017 m. liepos 12 d. Organizuota M. Behroozian dokumentinio filmo „Orkestro pažanga:
Afganistano moterų istorija“ peržiūra. Filme kalbama apie moterų teises Afganistane, renginio metu
dalintasi įžvalgomis apie padėtį šalyje kartu su moterų teisių gynėjomis iš Afganistano.
www.austrevicius.lt

SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI
2017 m. liepos 4 d. Susitikime su Europos Sąjungos
vyriausiąja užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotine
Federica Mogherini buvo kalbama apie karinių pratybų
„Zapad 2017“ rengimą ir reikšmę Lietuvos ir Europos
Sąjungos saugumui. F. Mogherini dėl ES ir Baltarusijos
santykių įvertinimo atnaujinimo, komentavo: „Žinome,
stebime ir darysime išvadas“.

2017 m. liepos 11 d. Europos Parlamente lankėsi Irako
Kurdistano regiono prezidentas Masoud Barzani, lydimas
gausios delegacijos. Susitikimo metu M. Barzani paskelbė,
kad š.m. rugsėjo 25 d kurdų regione bus rengiamas
referendumas dėl Kurdistano ateities nepriklausomybės. M.
Barzani buvo tiesus - kurdai buvo pažadėti ir apgauti, šimtą
metų laukė nepriklausomybės, todėl dabarties galimybės
kurdai nepraleis, nes ir jie turi apsisprendimo teisę.

2017 m. liepos 13 d. Regioninės
politikos
komitete
su
Europos
Komisijos nare M. Vestager aptariamas
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. eurų ir vidaus
vandenų uostus iki 50 mln. eurų,
nereikalaus
Europos
Komisijos
pritarimo. Plačiau apie sprendimą čia

2017 m. rugpjūčio 6 d. Kartu su Liberalų ir demokratų
aljanso už Europą (ALDE) frakcija Europos Parlamente buvo
organizuojamas seminaras „Ginant Europos demokratiją po
tiesos visuomenėje“, kuriame buvo kalbama apie
propagandos, netikrų naujienų (fake news) įtaką Europos
valstybėms ir galimus kovos būdus.
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2017 m. rugpjūčio 29 d. Europos Parlamente
vyko
Europos
Sąjungos
ambasadorių
suvažiavimas ir konferencija. EP narys,
delegacijos ryšiams su Afganistanu vadovas
Petras Auštrevičius pirmininkavo vienai iš
konferencijos
sesijų,
kurioje
buvo
diskutuojama, kaip būtų galima sustiprinti
Europos atsparumą kibernetiniams išpuoliams ir
informaciniams karams.

2017 m. rugsėjo 6 d. Petras Auštrevičius
susitiko su pagrindinės opozicinės Kambodžos
partijos pirmininku Sam Rainsy ir aptarė padėtį
šalyje bei tolimesnius bendradarbiavimo
veiksmus, kurie būtini po vykdančiojo
opozicijos lyderio Kem Sokha suėmimo
praėjusią savaitę.

2017 m. spalio 18 d. Petras Auštrevičius kartu su
kolege Europos Parlamento nare Rebecca Harms
organizavo renginį sėkmingam Rumunijos kovos
su korupcija pavyzdžiui aptarti. Tokių susitikimų
metu, Europos Sąjungos politikos formuotojai
gali pasisemti naudingos patirties, reikalingos
remti tokių šalių kaip Ukraina kovos su korupcija
reformas.

2017 m. spalio 18 d. Susitikimas su bendrojo
pagalbos centro viršininku Tadu Maroščiku, kuris
pasidžiaugė jog Lietuva yra ketvirta valstybė
Europos Sąjungoje, kurioje įdiegta AML
(Advanced Mobile Location) vietos nustatymo
funkcija.
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2017 m. lapkričio 8 d. Briuselyje vykusi ALDE
politinės grupės apskritojo stalo diskusija apie
Rytų Partnerystę.

2017 m. lapkričio 10 d. Petras Auštrevičius
atstovavo Europos Parlamentą skatinant
demokratiją ir teisės viršenybę Moldovoje.
Projekto tikslas - užtikrinti proporcingą ir aiškiai
apibrėžtą Gagauzijos autonomijos statusą
Moldovos konstitucijos rėmuose.

2017 m. lapkričio 29 d. ALDE politinės grupės
iniciatyva buvo surengtas renginys skirtas
Mobilumo paketui ir komandiruojamų darbuotojų
direktyvai. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos
nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos
generalinis sekretorius Tomas Garuolis.

2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamente
įvyko Petro Auštrevičiaus iniciatyva surengta
akcija kviečianti išlaisvinti žurnalistą Afganą
Mukhtarli, kuris prieš 5 mėnesius buvo
pagrobtas Gruzijoje ir prieš kurį Azerbaidžano
politinis režimas sufabrikavo politiškai
motyvuotą bylą.

2017 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamente vyko
diskusija apie Astravo atominės elektrinės
statybas. Dalyvavo Europos Komisijos ir Europos
išorės veiksmų tarnybos atstovai. Susitikime
problemą pristatė ambasadorius ypatingiems
pavedimams darbui Astravo atominės elektrinės
(AE) klausimais Darius Degutis.
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2017 m. gruodžio 1-3 d. Vyko ALDE partijos 38asis suvažiavimas Amsterdame. Aktualios
diskusijos apie Europos ekonomiką, pokyčius
visuomenėse ir liberalų darbotvarkę, kuri išliks
dinamiška ir teikianti reikalingus sprendimus.

2017 m. gruodžio 7 d. įvyko Europos Parlamento
Afganistano
delegacijos
posėdis,
kuriam
pirmininkauja Petras Auštrevičius. Pilna salė
nevyriausybinių organizacijų atstovų, Europos
Parlamento narių bei Europos Komisijos
darbuotojų nagrinėja migracijos problemas.
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VIZITAI
2017 m. spalio 30-lapkričio 1 dienomis
Petras Auštrevičius dalyvauja Euronest
(Europos Parlamento ir Rytų partnerystės
šalių parlamentų forumas) Parlamentinėje
Asamblėjoje Kijeve. Žiniasklaidos laisvė,
jaunimo nedarbas, moterų integracija į darbo
rinką bei kibernetinis saugumas bus šios
Euronest
Parlamentinės
Asamblėjos
darbotvarkės prioritetiniai klausimai.

2017 m. rugsėjo 13-16 d. Kijeve vyko Jaltos
konferencija. Daug įdomių, turiningų diskusijų,
susitikimų, pokalbių. Daug naujų planų ateičiai.
Konferencija vyko šalia Pečiorskos Lavros, kurioje
vyko graži istorinė paroda apie garsią LDK
Ostrogiškių giminę.
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VEIKLA SU JAUNIMU
Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame
Lietuvą!“

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. 2017 m.
kovo – gegužės mėnesiais projekte dalyvaujančiose
mokyklose lankėsi „Kuriame Lietuvą!“ komanda ir
EP narys Petras Auštrevičius. Į antrą projekto etapą
pateko 13 komandų. 2017 m. spalio 13 d. Europos
namuose Vilniuje projekto dalyviai pristatė savo
veiklas, vyko projekto finalas.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija. Alytaus šv. Benedikto gimnazija.
Projekto tema - beglobiai gyvūnai. 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
nepriklauosmybę.

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.

Kauno Valdo Adamkaus
gimnazija. Projekto temaprisidėti prie ekologinių problemų,
kylančių didmiestyje, sprendimo.
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Šilutės pirmoji gimnazija. Projekto Klaipėdos licėjus. Projekto tema tema - nesveikos konkurencijos gamtos jėgų bei žmogaus tyčinės
ir netyčinės veiklos poveikis
tarp gimnazijų mažinimas.
Lietuvos pajūriui.

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija.
Projekto
tema
fiksuoti,
populiarinti atminties institucijų
neužrašytas
ir
nesaugomas
Klaipėdos ir jos priemiesčių
paveldo vertybes.

Šalčininkų raj. Baltosios Vokės Skuodo rajono Ylakių gimnazija. Alytaus r. Krokialaukio Tomo
„Šilo" gimnazija. Projekto tema - Projekto tema - jaunų žmonių Noraus-Naruševičiaus gimnazija.
tautinė tapatybė.
alkoholio vartojimas.
Projekto
tema
jaunimo
aktyvumas,
iniciatyvumas,
veikimas bendruomenės labui.
Kriukų pagrindinė
mokykla.
Projekto tema- Medvilionių dvaro
sodybos
istorinės
reikšmės
išsaugojimas.

2017 m. spalio 13 d. Europos namuose Vilniuje vyko atrinktų komandų, dalyvavusių projekte
„Kuriame Lietuvą“ finalinis renginys, projektų pristatymas.
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Kas nuveikta per metus? Anykščiuose įkurta aktyviai veikianti gyvūnų globos grupė, Krokialaukyje
sutvarkyta ežero pakrantė ir įrengta poilsio vieta, Šilutėje apjungtos rajono mokyklos bendroms
veikloms, visa Ylakių bendruomenė įsijungė į sveikos gyvensenos skatinimo programą, Alytuje
sutelkta puikiai dirbanti komanda jaunesnio amžiaus mokinių pilietiškumo skatinimui, Lazdijuose
pravestas renginių ciklas, įamžinęs Lazdijų krašto žmonių indėlį atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę,
Kauno Aleksoto bendruomenė apjungta bendrai veiklai, skatinant nepasiduoti betono džiunglėms, o
gelbėti aplinką puošiant ją žalumynais, gėlynais, puoselėti natūralų grožį, Klaipėdoje pristatytas
tyrimas apie veiksnius, darančius didžiausią neigiamą įtaką ir žalą Lietuvos pajūriui bei priemones
pajūrio išsaugojimui, o taip pat savivaldybei pateiktas sąrašas institucijų neužrašytų ir nesaugomų
Klaipėdos ir jos priemiesčių paveldo vertybių, Panevėžyje sukurtos veiklos efektyviam mokytojų ir
mokinių bendradarbiavimui bei aktyviai sprendžiama imigrantų integravimosi problema.

2017 m. gruodžio 4-8 d. Kauno jėzuitų gimnazijos iniciatyva vyko Erasmus + mokyklų strateginės
partnerystės projekto "Refugees Matter: from Challenges to Opportunities" pirmieji dalyvių susitikimai.
Projekto pagrindinis tikslas yra keisti aplinkinių požiūrį į pabėgėlius, skatinti toleranciją jų atžvilgiu.
Mokiniai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Olandijos ir Turkijos pristatė pabėgėlių situaciją savo šalyse.
Gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės didžėje vyko finalinis projekto renginys, kuriame savo
patirtimi ir įžvalgomis dalinosi EP narys P. Auštrevičius.
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VEIKLA LIETUVOJE
2017 liepos 16 d. Petras Auštrevičius dalyvavo 2017 liepos 27 d. Liberalų sąjūdžio strateginė
paminklo Vytautui Didžiajam, Žemaitijos krikšto sesija Joniškyje. Diskusija apie liberalias
600 metų jubiliejaus atidengime Luokės seniūnijoje, vertybes šiandien ir rytoj.
Šatrijos apylinkėse. Paminklo autorius – Vytautas
Kondratas.

2017 m. rugpjūčio 24 d. Petras Auštrevičius
organizavo diskusiją „Ar Lietuva saugi?“
Marijampolėje. Taip pat vyko susitikimai su
vietos gyventojais ir verslininkais.

2017 m. rugsėjo 9 d. Utena šventė 756 miesto 2017 m. rugpjūčio 29 d. paskutinį vasaros
metines. Akimirkos iš šventės!
penktadienį vyko Trakų liberalų sąskrydis.
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2017 m. rugsėjo 20 d. Debatai - diskusija Šiauliuose
„Švietimas kaip gynyba“. Ar galima šalies saugumą
užtikrinti išimtinai karinėmis priemonėmis? Ar
švietimas yra nacionalinio saugumo dalis, padedanti
užtikrinti mūsų valstybės stiprumą?

2017 m. rugsėjo 21 d. Elektrėnų liberalų taryba
kartu su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi
diskutavo apie šiandienos aktualijas Lietuvoje ir
Europoje.

2017 rugsėjo 29 d. Susitikimas su
režisieriumi Mariumi Ivaškevičiumi ir
solidarumo išreiškimas Rusijoje kalinamam
Kirilui Serebrenikovui.

2017 m. spalio 1 d. Gyvūnų gerovės dienos
renginys Vilniuje. Su bendraminčiais aptarėme
keletą svarbių gyvūnų gerovės švietimo
iniciatyvų. Laukia smagūs darbai!
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2017 m. spalio 27 d. LR Seimo Europos
Informacijos biure vyko Seimo Europos
klubo diskusija „Europos sąjungos ateitis.
Nauji pasiūlymai europiečiams“.
Ko galime tikėtis ir kada, žvelgdami į mūsų
Sąjungos ateitį? Pasak ES Tarybos
pirmininko D. Tusko iki 2018 m. vidurio
privalome daug padaryti, reformuojant
Europos Sąjungos institucijas ir kuriant
naujas bendros politikos sritis.

2017 m. lakričio 14 d. Kartu su organizacija
„Tušti narvai“ surengta protesto akcija prie
RIMI Lietuva atstovybės, siekiant pakeisti
vištų dedančių kiaušinius narvuose, laikymo
sąlygas.
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LANKYTOJŲ GRUPĖS IŠ LIETUVOS
2017 rugsėjo 12 d. Europos
Parlamente Strasbūre pas Petrą
Auštrevičių lankėsi svečiai iš įvairių
Lietuvos miestų ir rajonų - Alytaus,
Kauno,
Mažeikių,
Pabradės,
Pagėgių, Tauragės, Varėnos ir
Vilniaus.

2017 m. spalio 19 d. susitikimas su
moksleiviais iš Rytų Lietuvos!

2017 m. lapkričio 30 d. susitikimas
Briuselyje su profesinių mokyklų
mokytojais.
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2017 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamente lankėsi paskutinė šiais metais grupė iš Lietuvos. Šauni
delegacija iš visos Lietuvos atvežė šventines nuotaikas.
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PARODOS
Parodos organizuojamos Petro Auštrevičaus biure Vilniuje ir Utenoje, bendradarbiaujant su Savicko
galerija.
2017 m. rugpjūčio 8 d. paroda „Anykščiai“, kurioje eksponuoji plenero Anykščiuose metu sukurti
menininkų darbai

2017 m. rugsėjo 8 d. atidaryta Telesofo Kulakausko darbų paroda. „Telesforas Kulakauskas – vienas
iš XX a. Lietuvos dailės didžiųjų vardų. Modernios dailės klasiko vardą T. Kulakauskas pelnė
meistriškai apipavidalintomis grožinės literatūros ir vaikų knygomis, plakatais, teatro dekoracijomis
ir kostiumais, šaržais, karikatūromis, estampais. Jo palikimą skaičiuojame šimtais kūrinių. Ši paroda
iš milžiniško jo palikimo pateikia tik mažytę dalelę – piešinius ir raižinius, kuriuos išsaugojo
dailininko artimiausi žmonės" - Giedrė Jankevičiūtė.
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2017 m. spalio 6 d. Izraelio dailininko A. Ganelino jubiliejinės darbų parodos „Du côté de chez
Lituanie" atidarymas. Aleksandras Ganelinas - žmogus iš pirmo žvilgsnio pamilęs Lietuvą.

2017 m. spalio 27 d. Audriaus Šumsko parodos „Kita palydovo pusė" atidarymas
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2017 m. lapkričio 18 d. prasidėjo parodų ciklas „Pasakojimai“. „Pasakojimai“ – tai naujasis Savicko
paveikslų galerijos kūrybinės veiklos etapas. Šio parodų ciklo autorius vienija aistra drąsiai ir atvirai
perteikti savo, savo kuriamų vaizdinių ar personažų istorijas. „Pasakojimus“ kuria menininkai iš visos
Lietuvos, taip pat kviestiniai užsienio autoriai, turintys savitą ryšį su Lietuva. Parodų lankytojai yra
svarbūs „Pasakojimų“ dalyviai, kūrėjams rūpi jų išgyvenamos emocijos ir istorijos. „Pasakojimų“
globėjas – europarlamentaras Petras Auštrevičius. Atidaryme tapytojas Andrius Makarevičius ir jo
darbų paroda „Pasąmonės veikėjų žaismė ir apeigos“.

2017 m. gruodžio 8 d. įvyko antrasis parodų ciklo „Pasakojimai“ renginys. R. Savicko poezijos ir
tapybos vakaras „Raštu tapau, spalvom kalbu“.

2017 m. gruodžio 22 d. Rūtos Eidukaitytės tapybos parodos „Parkai ir kitos istorijos“ iš ciklo
„Pasakojimai“ 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 Lietuvoje
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1, Vilnius. Tel. nr. 85 2505808


Jūratė Levickienė – jurate.levickiene@petras.lt



Evelina Casais – evelina.casais@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 internetiniame tinklalapyje - www.austrevicius.lt, Facebook socialiniame tinkle: "Petro
Auštrevičiaus biuras" bei Twitter paskyroje: @petras_petras

www.austrevicius.lt

