Įžanginis žodis
Niekas nesitikėjo, kad pirmas 2020 metų pusmetis bus toks pragariškai sunkus. Dėl Europoje išplitusio koranaviruso iš esmės pasikeitė visų
gyvenimai. Džiaugiuosi, kad Lietuva ir europiečiai ryžtingai įveikė pirmąjį krizės etapą. Užjaučiu visas šeimas, kurių narius ir artimuosius šis
virusas palietė skaudžiausiai.
Tikiu, kad šiandien esame kur kas geriau pasirengę įveikti visus sunkumus nei 2020 m. pradžioje.
Be abejonių, mano, kaip Europos Parlamento nario, darbai per pastarąjį pusmetį įgavo naujų formų. Teko kuriam laikui stabdyti keliones į
Briuselį ir Strasbūrą, taip pat vizitus į ES kaimynines šalis.
Politika ir didelė dalis darbotvarkės persikėlė į internetą – buvo rengiamos vaizdo konferencijos, internetinės vaizdo diskusijos. Galiu drąsiai
pasakyti, kad šiuolaikinės technologijos leido nemažinti darbų tempo, o kartais netgi atvirkščiai – jį padidinti.
Šioje mano veiklos ataskaitoje tradiciškai Jums patogiai ir glaustai pateikiami svarbiausi mano naujosios kadencijos antrojo pusmečio darbai
Europos Parlamente.
Mano raginimai ir laiškai dėl žmogaus teisių bei laisvių apribojimų, taikomų politinių sankcijų šį pusmetį ne kartą atsidūrė ant Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos Vadovų Tarybos lyderių stalo. Džiaugiuosi, kad dialogas vyksta ir, regis, ES lyderiai vis aiškiau ir atsakingiau
vertina ne tik tai, kas vyksta pačios Bendrijos viduje, bet ir artimiausioje ES kaimynystėje.
Pavyzdžiui, Baltarusijoje, kuriai pastarąjį pusmetį skyriau išskirtinį dėmesį. Ne vien dėl nesaugios Astravo atominės jėgainės statybų, bet ir dėl
per pastarąjį dešimtmetį beprecedenčių laisvės ribojimų, opozicijos ir visuomenės atstovų suėmimų, kalinimų be jokio pagrindo, augančių
bauginimų. Be abejo, tai susiję su jau rugpjūtį numatytais Prezidento rinkimais. Raginau ir toliau spausiu ES lyderius, kad pažeidimai
Baltarusijoje būtų įvertinti adekvačiai, ir, priklausomai nuo situacijos, A. Lukašenkos valdžios klanui turi būti pritaikytos papildomos ir griežtos
ES sankcijos. Nepainiokime ES sankcijų Baltarusijos valdžiai su ES parama baltarusių pilietinei visuomenei. Pastaroji turi ir toliau didėti, jei
norime tikėtis šviesesnių permainų šioje šalyje.
Turbūt daugelis jau žinote, kad Lietuvoje kartu su bendraminčiais įsteigėme pilietinę visuomenę jungiančią organizaciją – Sąjūdį prieš Astravo
AE. 2020 m. vasario 15 d. Lietuvos Seime įvyko pirmasis mūsų įkurtos asociacijos narių suvažiavimas, kuriame susirinko daugiau nei 500
dalyvių iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Esu išrinktas šios organizacijos valdybos pirmininku. Aiškiai matau, kad mūsų naujai pilietinei
organizacijai, užsibrėžusiai neleisti išsikeroti Astravo monstrui, jau kaišomi pagaliai į ratus. Nešvariais būdais, negražiai, kartais – per neaiškiais
kanalais inicijuotas publikacijas Lietuvos žiniasklaidoje.
Ką darysi, su dezinformacija, juodinimo kampanija tenka ir dar teks kovoti. Tik noriu Jus patikinti, kad Sąjūdžio tikslai ir narių veikla yra aiškiai
ir skaidriai deklaruoti. Kviečiu kiekvieną Jūsų prisijungti prie mūsų prasmingos veiklos, kad Lietuvos ir Europos ateitis, mūsų vaikų, esamų ir
būsimų anūkų ateitis būtų saugi (www.astravuine.lt).
Tam, kad gyventume ne tik saugioje aplinkoje, bet ir kiekvienas galėtume pasirūpinti savo šeimos gerove, ES turės imtis adekvačių pagalbos ir
ekonomikos skatinimo priemonių, suteikiant reikiamą finansinę pagalbą kiekvienai Europos valstybei, nukentėjusiai nuo koronaviruso bangos.

Europos Parlamentui ir kiekvienai ES valstybei atskirai artimiausiais mėnesiais teks apsispręsti dėl Europos Komisijos pasiūlyto beprecedenčio 750 milijardų eurų siekiančio pagalbos
paketo, kuris bus padalytas subsidijomis ir paskolomis. Čia reikės rasti tinkamą balansą tarp subsidijų ir paskolų. Esu tikras, kad vienos ES šalys negali gauti keleriopai didesnių
subsidijų, o kitos šalys ilgus dešimtmečius liktų tik skolininkėmis. Lietuva ir mūsų Vyriausybė turi aktyviai kovoti, kad mūsų valstybės interesai laimėtų ir sulauktume adekvačios ES
pagalbos.
Ypač svarbu, kad ES paramos pinigai pasiektų tuos, kam jų reikia labiausiai. Pagaliau turi būti iš esmės paskatintas smulkusis, šeimų verslas, kuris, tikiu, užtikrins europiečių gerovę
ateityje. Šia galimybe tiesiog būtina pasinaudoti.
Reikia pripažinti, kad Europos Parlamente ir ES pagrindinėse institucijose per pastarąjį pusmetį buvo priimta ir blogų sprendimų. Pavyzdžiui, birželį EP komitete be pakeitimų buvo
patvirtintas ES Mobilumo paketas, kuris lems didesnę taršą Europoje ir iškreiptą konkurenciją, ypač pabloginant Baltijos šalių, Rytų ir Vidurio Europos vežėjų padėtį. Kiek įmanoma
labiau stengsiuosi, kad klaidos būtų pripažintos ir taisomos.
Taip pat lauksiu kiekvieno iš Jūsų idėjų, pasiūlymų, kurie man ypač vertingi ir svarbūs. Galite rašyti man asmeninę žinutę, apsilankę svetainėje www.petras.lt, arba tiesiog socialiniuose
tinkluose. Visuomet stengiuosi kuo operatyviau reaguoti. Gražios vasaros ir prasmingų darbų visiems! Kartu įveiksime viską.

Pagrindiniai faktai trumpai
Europos Parlamento nariai yra susiskirstę į frakcijas pagal politines pažiūras. Aš priklausau
Europos liberalų ir demokratų frakcijai „Renew Europe“ (liet. „Atnaujinkime Europą“).
„Renew Europe“ – trečia pagal dydį frakcija Europos Parlamente, vienijanti 98 narius iš 22 ES
valstybių. Mūsų politinės grupės prioritetai – demokratija, tvarumas ir klestėjimas.
„Renew Europe“ – parlamento Centro frakcija, tvirtai orientuota į piliečius, jos pamatinės
vertybės – laisvė ir žmogaus teisės. Mūsų grupės politinėje darbotvarkėje – įsipareigojimas
kurti klestinčią ir darnią Europą, rasti balansą tarp ekonominio ir socialinio vystymosi.
Kaip ir Lietuvos Seime, Europos Parlamente didelė dalis darbo vyksta komitetuose.
Pagrindinis komitetas, kuriame dirbu, yra Užsienio reikalų komitetas ir jo Saugumo ir gynybos
pakomitetis. Taip pat esu pavaduojantysis narys Transporto ir turizmo komitete ir Žmogaus
teisių pakomitetyje.
Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį vystant ir palaikant glaudžius santykius su
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Esu Europos Parlamento delegacijos
ryšiams su Afganistanu vadovas. Taip pat esu šių delegacijų narys:
delegacijos ryšiams su Baltarusija;
delegacijos ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete; 			
delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje; 		
delegacijos ryšiams su NATO parlamentine asamblėja.
Šią kadenciją esu ir Europos Parlamento pranešėjas Baltarusijai. Tad ataskaitoje pastebėsite,
kiek daug dėmesio jai šį pusmetį skyriau dėl ten vykstančių įvairių politinių procesų.
Kita veikla, kuria labai didžiuojuosi – Europietiški susitikimai su jaunimu ir vietos
bendruomenėmis Lietuvoje. Ši veikla daugiausia vyksta savaitgaliais, kuriuos stengiuosi leisti
namuose, Lietuvoje.

Veikla Europos Parlamente
ES užsienio politika
Vasario 11 d. Praėjusių metų pabaigoje buvo atidėtos narystės derybos su Šiaurės
Makedonija ir Albanija. Šis sprendimas buvo paaiškintas noru peržiūrėti ir patobulinti ES
plėtros metodiką. Savo kalboje EP plenarinaime posėdyje reagavau į pasiūlytus metodikos
pakeitimus ir pažymėjau, kad plėtros sėkmė priklauso ne nuo metodikos, o nuo
politinės valios. Iš ES pusės - tai valia priimti naujas nares, o iš kandidačių įsipareigojimas įgyvendinti narystės kriterijus.
Balandžio 3 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais kreipėmės į Europos Komisijos
pirmininkę Ursulą von der Leyen, ES užsienio politikos vadovą Josep’ą Borrell’į ir Europos
Tarybos pirmininką Charles’ą Michel’į, ragindami atsispirti pasigirstantiems raginimams
persvarstyti ar panaikinti sankcijas Rusijai, kad ši galėtų pasirūpinti savo piliečiais
koronaviruso akivaizdoje. Laiške pabrėžėme, kad ES sankcijos Rusijai daugiausiai riboja
karinių priemonių įsigijimą, taigi neapsunkina medicininės įrangos ir apsauginių
priemonių įsigijimo. Pakartojome, kad sankcijos Rusijai įvestos, reaguojant į jos karinius ir
okupacinius veiksmus prieš Ukrainą ir gali būti peržiūrėtos tik įgyvendinus Minsko
susitarimus, tarp kurių – karinės ugnies Donbaso regione nutraukimas ir atkurta Ukrainos
valdžios sienos su Rusija kontrolė visoje konflikto zonoje. Bet kokiam draugiškam gestui
iš ES pusės reikalingi lygiavertiški Rusijos veiksmai.
Birželio 4 d. Kreipiausi į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai,
siekdamas atkreipti dėmesį į naujas aukštumas pasiekusius žodžio ir susirinkimų laisvės
slopinimus Rusijoje, prisidengiant kova su COVID-19 pandemija. Rusijoje suimami vieno
žmogaus protestą rengiantys asmenys, nors toks protestas nepažeidžia saugaus atstumo
dėl COVID-19 reikalavimų ir nereikalauja oficialaus leidimo. Būtina aiški žinia, kad Europos
Sąjunga neigiamai vertina tokį elgesį ir smerkia siekius nutildyti opozicijos balsus ir
susilpninti pilietinį aktyvumą Rusijoje. Atkreipiau dėmesį ir į precedento neturinčius
konstitucinius pokyčius šalyje, iškeliančius Rusijos įstatymus prieš tarptautines normas,
įskaitant žmogaus teisių. Tęsiantis tokiems veiksmams, rizikuojama dar labiau pabloginti ir
suvaržyti ES ir Rusijos santykius. Europos Sąjunga turi panaudoti visas įmanomas
priemones, įskaitant netrukus pasirodysiantį Europos žmogaus teisių sankcijų
mechanizmą – Europos Magnitskio aktą, siekiant apsaugoti pagrindines laisves, žmogaus
teises ir demokratiją Rusijoje ir už jos ribų. Kreipimąsi galite rasti internete adresu
https://bit.ly/2MoXJgy.

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

ES Rytų partnerystės politika

Birželio 19 d. Europos Parlamentas priėmė mano rengtas rekomendacijas dėl ateities
santykių su Rytų partnerystės šalimis. Daugiau informacijos internete adresu
https://bit.ly/2C0eeh2.
Birželio 22 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „Daugiau už daugiau – nauja kryptis ES
Rytų partnerystės politikai“. Straipsnį skaitykite internete adresu https://bit.ly/38pFrpu.
Birželio 25 d. Kartu su Europos Parlamento biuru Lietuvoje suorganizavau nuotolinį
seminarą „ES Rytų Partnerystė: pasiekimai ir iššūkiai“, skirtą aptarti vienos ambicingiausių ir
sėkmingiausių Europos Sąjungos iniciatyvų – Rytų partnerystės – pasiekimus ir perspektyvą.

Ypatingas dėmesys Baltarusijai

Gegužės 14 d. Žiniasklaidoje – „Europos Parlamento pranešėjas Baltarusijai P. Auštrevičius:
„ES ir Baltarusijos vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai naudingi, bet ES
Sausio 21 d. Kartu su kolegomis surengiau klausymus Užsienio reikalų komitete apie ES Rytų
laukia esminės Baltarusijos pažangos“. Skaitykite daugiau internete adresu
partnerystės politiką ir jos ateitį. Dalyvauti pakvietėme ekspertus iš regiono: Ukrainos
https://bit.ly/2UzaGbV.
analitinio centro „Ukrainian Prism“ ekspertą Sergiy’ų Gerasymchuk’ą ir politikos mokslų
profesorių ir Sakartvelo politikos instituto vadovą Kornely’ų Kakachia. Trumpame pokalbyje
Gegužės 28 d. Kartu su kolegomis europarlamentarais laišku kreipiausi į Baltarusijos
nagrinėjame milijono eurų vertės klausimą – kaip formuluoti ir kokius tikslus kelti ES Rytų
žmones, norėdamas išsakyti savo solidarumą ir palaikymą valdžios apleistiems eiliniams
partnerystės politikos iniciatyvai ateinančius dešimt metų?
piliečiams, pilietinės visuomenės organizacijoms, susibūrusioms vietos iniciatyvoms, kurie
drąsiai ir laiku stojo į kovą su koronavirusu. Būtent šie žmonės yra Baltarusijos
Gegužės 21 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas balsavo dėl mano rengtų
pasididžiavimas, stiprybė ir ateitis. Europos Sąjunga jų niekada neapleis. Priešingai,
rekomendacijų ES Rytų partnerystės politikai. Džiaugiuosi, kad Komitetas vieningai patvirtino
reaguodama į COVID-19 sukeltą krizę, ES jau dabar skyrė papildomą finansinę pagalbą:
strategiškai ambicingą dokumentą, kuriuo siekiama norinčias ir pasirengusias Rytų partneres
80 mln. eurų skubiai sveikatos sektoriaus paramai (Baltarusijos ligoninės jau naudoja ES
įtraukti į dar glaudesnį bendradarbiavimą, įskaitant ir bendrą ES rinką su keturiomis laisvo
suteiktas apsaugos priemones ir medicininę įrangą); o 883 mln. eurų bus skiriama
judėjimo laisvėmis. Šalių pasirengimas bus matuojamas įgyvendinamų reformų rezultatais
Baltarusijos socialiniam ir ekonominiam atsigavimui. Savo kreipimesi taip pat pabrėžėme
ir, žinoma, ES pamatinių vertybių taikymu. Viliuosi, kad ir Lietuvos užsienio politika pasisems
būtinybę užtikrinti laisvus, skaidrius ir žmonių sveikatai saugius prezidento rinkimus, kurie
idėjų iš šio dokumento, nes, kaip ne kartą esu minėjęs, deja, mūsų užsienio politika yra
vyks vasaros pabaigoje. Na ir, žinoma, atkreipėme dėmesį į Astravo atominės elektrinės
užsnūdusi ir pavargusi imtis iniciatyvos. Beje, pirminis dokumento tekstas sulaukė daugiau
keliamą pavojų, kai statybos vyksta nesilaikant esminių branduolinės saugos reikalavimų.
nei 500 pataisų, beveik perpus daugiau nei panašaus pobūdžio tekstas apie Vakarų Balkanų
Su išsiųstu laišku galima susipažinti internete adresu https://bit.ly/2zGXAST.
šalis. Toks kolegų aktyvumas paneigia mitą, kad neva Rytų partnerystė aktuali tik rytinėms
ES valstybėms, besiribojančioms su Baltarusija, Moldova, Ukraina, na, ir dėl ilgų sovietinės
Birželio 2 d. Jei neteisėti suėmimai ir trukdymai kandidatuoti Baltarusijos prezidento
represijos metų turinčioms ryšį su Pietų Kaukazo valstybėmis – Sakartvelu, Armėnija ir
rinkimuose nesiliaus, Europos Sąjunga bus priversta peržiūrėti savo politiką Baltarusijos
Azerbaidžanu.
atžvilgiu ir svarstyti naujų sankcijų įvedimą – tokią žinią kartu su kolega Robert’u Biedron’u,
atsakingu už Europos Parlamento santykius su Baltarusija, išsakėme Baltarusijos valdžiai.
Birželio 9 d. Kartu su nevyriausybine organizacija Briuselyje organizavome nuotolinę
Tai mūsų reakcija į masinius taikių gyventojų suėmimus, kurie skirtinguose Baltarusijos
diskusiją, kurioje klausėme, ar Europos Sąjungos vizija santykiams su Rytų partnerėmis –
miestuose rinkosi išreikšti savo paramą kandidatams prezidento rinkimuose, taip pat į
Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina – atitinka šių
pasikartojančius suėmimus ir kitas provokacijas prieš opozicijos atstovus ir galimus
šalių siekius.
kandidatus į prezidento postą. Pranešimo tekstą anglų kalba galite rasti internete adresu
https://bit.ly/3heXX81.
Birželio 18 d. EP plenarinės sesijos metu pristačiau savo rengtas Europos Parlamento
rekomendacijas dėl Rytų partnerystės. Kalboje pabrėžiau būtinybę tęsti pradėtus darbus
Birželio 16 d. Komentaras – „Baltarusijoje prasidėjo tikslinė kampanija, skirta įbauginti
ir pastebėjau, kad nuo sėkmės kuriant stabilią ir klestinčią kaimynystę priklausys ES noras
rinkėjus ir palaikyti A. Lukašenkos klano valdžią“. Komentarą galite rasti internete adresu
tapti globalia žaidėja. Taip pat iš posėdyje dalyvavusio eurokomisaro Olivér Várhely,
https://bit.ly/2AseAfX.
atsakingo už ES kaimynystės politiką, pareikalavau griežtesnių ir aktyvesnių veiksmų
Baltarusijos atžvilgiu.

Birželio 17 d. Kreipiausi į už energetiką atsakingą eurokomisarę Kadri Simson ir Europos
Komisijos vicepirmininką Frans’ą Timmermans’ą, išreikšdamas susirūpinimą Astravo AE
keliama rizika Europai ir kviesdamas pateikti Europos Komisijos poziciją dėl būtinumo
įgyvendinti ES patikrinimus prieš pradedant eksploatuoti elektrinę, dėl užtikrinimo, kad
nešvari Astravo AE pagaminta energija nepateks į ES rinką, ir dėl Astravo AE veikimo be
būtinojo atsarginio rezervo. Laiške pabrėžiau, kad Lietuva Astravo AE yra pripažinusi grėsme
nacionaliniam saugumui.

Vasario 7 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „Ką serialo „Černobylis“ kūrėjai
archyvuose perskaitys apie Astravą?“
Skaitykite daugiau internete adresu https://bit.ly/3hf5GD7.

Sakartvelas

Vasario 13 d. Kartu su „Renew Europe“ kolegomis savo pranešimu žiniasklaidai reagavome
Birželio 19 d. Vykstantys susidorojimai Baltarusijoje prieš artėjančius prezidento rinkimus yra į susirūpinimą keliančius procesus Sakartvele. Pabrėžėme, kad politinių oponentų
persekiojimas pasitelkiant teismines priemones yra neleistinas. Tai ne tik žlugdo piliečių
ne kas kita, o besitęsiančio politinio nusikaltimo dalis. Tad pakviečiau LR Prezidentą Gitaną
Nausėdą imtis iniciatyvos sutelkiant ES veiksmus stabdant opozicijos ir pilietinės visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, bet ir kompromituoja demokratinių reformų
pasiekimus. Šalies prioritetas turėtų būti Asociacijos sutarties su ES įgyvendinimas, todėl
persekiojimą Baltarusijoje. Taip pat su kolega europarlamentaru Robertu Biedronu, kuris
paraginome politines Sakartvelo jėgas įsipareigoti visus nesutarimus spręsti dialogo būdu
vadovauja Parlamento delegacijai ryšiams su Baltarusija, parengėme pranešimą, kuriuo
ir pasiūlėme savo pagalbą.
reikalavome nutraukti susidorojimo su opozicija kampaniją ir užtikrinti laisvus pagal
demokratijos standartus rinkimus Baltarusijoje.
Kovo 6 d. Reaguodamas į politinį susiskaldymą Sakartvele ir tokius politiškai motyvuotus
veiksmus kaip teisminės bylos prieš politinius oponentus, kartu su kolegomis Sakartvelo
Liepos 1 d. Pakviečiau kolegas į solidarumo su Baltarusija akciją, kurios metu siekėme
Ministrui Pirmininkui Giorgi’ui Gakharia’i išsiuntėme laišką, kuriame raginome paisyti teisės
palaikyti Baltarusijos žmones, įkvėpti jiems stiprybės kovoje už savo teisę į demokratinius,
viršenybės ir ieškoti bendro sutarimo dėl tolimesnių reformų ir Sakartvelo europietiškos
laisvus ir sąžiningus prezidento rinkimus. Garsiai perskaitėme pavardes baltarusių, kurie
šiuo metu yra įkalinti pagal politiškai motyvuotus kaltinimus. Šie žmonės turi būti nedelsiant ateities.
paleisti į laisvę.

Ukraina
Birželio 30 d. Kaip Europietiškos Ukrainos draugų grupės Europos Parlamente pirmininkas,
išsiunčiau užuojautos laišką prezidentui V. Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms, norėdamas
išreikšti palaikymą didžiulių potvynių Vakarų Ukrainoje akivaizdoje, dėl kurių ne tik buvo
evakuota daug gyventojų, sugriauti šeimų namai, infrastruktūra ir aplinka, bet ir žuvo
žmonės. Taip pat dar kartą patikinau dėl nenutrūkstamos Europos Sąjungos paramos. ES
civilinės saugos mechanizmas jau suaktyvintas, siekiant teikti techninę ir ekspertinę
pagalbą. Esu įsitikinęs, kad mums kartu pavyks išspręsti iššūkius, su kuriais susiduria
Ukraina.

Europarlamentarų supažindinimas su Astravo AE problema
Europos Parlamente taip pat stengiuosi kuo garsiau kalbėti apie Lietuvos pašonėje statomos
Astravo AE grėsmes ne tik mūsų šaliai, bet ir visai Europos Sąjungai. Rengiau dvišalius
susitikimus su kolegomis europarlamentarais. Tik vienas kitas iš jų buvo girdėjęs apie šią
problemą. Tad kviečiau sujungti pajėgas, skleisti žinią plačiau ir paraginti europiečius
pasirašyti peticiją prieš Astravo AE.

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

Deja, COVID-19 sugriovė planus pakviesti Saugumo ir gynybos komiteto narius apsilankyti
Lietuvoje gegužės mėnesį. Vizitas būtų suteikęs progą stebėti NATO pratybas
„Defender Europe 2020“, aplankyti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, išgirsti apie
Lietuvai kylančias kibernetinio ir energetinio saugumo grėsmes, prieš mus vykdomas
dezinformacijos ir propagandos kampanijas, taip pat apie mūsų pastangas ir pasiekimus
kovojant su jomis.
Nepaisant sunkumų, laiką išnaudojome efektyviai, rengėme Parlamento pozicijas dėl
ginklų eksporto, dirbtinio intelekto naudojimo civiliniams ir kariniams tikslams ir
branduolinių ginklų neplatinimo. Vertinome ES Bendrosios saugumo gynybos politikos
įgyvendinimą, išreiškėme paramą naujos karinės operacijos IRINI Viduržemio jūroje, skirtos
užtikrinti ginklų embargą Libijai, sukūrimui. Taip pat rengėme rekomendacijas deryboms
dėl naujo partnerystes susitarimo su Jungtine Karalyste. Svarbu išlaikyti glaudžius ryšius
ir bendradarbiavimą su šia šalimi, taip pat sukurti praktiką, leidžiančią įtraukti tokias šalis,
kaip Ukraina, į ES saugumo ir gynybos projektus.

EP Delegacija ryšiams su Afganistanu
Kovo 9 d. Po JAV ir Talibano susitarimo dėl JAV kariuomenės išvedimo iš Afganistano,
vertindamas susidariusią situaciją, pasisakiau, kad sudarytas taikos susitarimas galėtų
reikšti visuotinio taikos proceso pradžią. Tai neabejotinai yra galimybė Afganistanui ir
visam regionui užbaigti keturis dešimtmečius trunkantį konfliktą. Tačiau labai svarbu,
kad visos pusės būtų įtrauktos į derybas, įskaitant visas politines frakcijas ir pilietinę
visuomenę, Afganistano moteris, jaunimą ir mažumas. Tautos interesai turi būti aukščiau
asmeninių interesų. Kviečiu susipažinti su mano, kaip Europos Parlamento delegacijos
ryšiams su Afganistanu delegacijos pirmininko, pareiškimu internete adresu
https://bit.ly/2v4ZnyI

Gegužės 6 d. Panašių krizių, kaip užklupusi COVID-19 pandemija, metu svarbu pasirūpinti
ne tik savimi, bet ir šalia esančiais. Europos Sąjunga deda milžiniškas pastangas
siekdama suvaldyti pandemijos sukeltus iššūkius Sąjungos viduje, tačiau nepamiršta ir
mažiau išsivysčiusių valstybių. ES ambasadoriai patvirtino Europos Komisijos pasiūlymą
suteikti iki 3 mlrd. eurų makrofinansinę paramą dešimčiai ES plėtros šalių ir kaimyninių
šalių partnerių, kad padėtų joms susitvarkyti su COVID-19 pandemijos ekonominėmis
pasekmėmis. Kaip Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininkas,
kartu su EP užsienio reikalų komiteto pirmininku kreipėmės į ES vadovybę, atkreipdami
dėmesį į sudėtingą padėtį Afganistane ir prašydamas paremti Afganistaną, aprūpinant šalį
gyvybę gelbstinčia ir būtiniausia medicinos įranga.

Žmogaus teisės
Sausio 14 d. Europos Parlamente Strasbūre, aptardamas ES metinę ataskaitą dėl žmogaus
teisių ir demokratijos pasaulyje, savo kalboje pastebėjau, kad žmogaus teisių pažeidimai
vyksta mūsų pašonėje. Baltarusijoje ir toliau varžomos pamatinės piliečių teisės ir laisvės,
taip pat buvo įsivelta į derybas su Rusija, kurių metu rizikuojama prarasti šalies suverenumą.

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

Kitas svarbus aspektas, kurio sieksiu ir savo rengiamose Europos Parlamento
rekomendacijose dėl ES santykių su Baltarusija – ES turi persvarstyti savo politiką
Baltarusijos atžvilgiu, įskaitant naujas sankcijas už žmogaus teisių ir pamatinių laisvių

Transporto politika: Mobilumo paketas, Rail Baltica
Kovo 17 d. Kreipiausi į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, ragindamas
sparčiau koordinuoti visų ES valstybių narių veiksmus, panaikinant kliūtis užsienyje
užstrigusiems europiečiams grįžti į tėvynę. Pabrėžiau būtinybę trumpinti vilkikų eiles prie
valstybių sienų ir krizės akivaizdoje atidėti viso ES Mobilumo paketo įsigaliojimą. Taip pat
atkreipiau dėmesį, kad daugiau kaip tūkstantis Lietuvos piliečių yra įstrigę Lenkijos pasienyje,
o vilkikų eilės driekiasi daugiau kaip 40 kilometrų, ir paraginau Europos Komisijos pirmininkę
Ursulą von der Leyen užtikrinti proporcingas ir nediskriminacines sienų kontrolės sąlygas
visoje Europoje. Laišką, išverstą į lietuvių kalbą, galite perskaityti internete adresu
https://bit.ly/2vyeVeM.

Gyvūnų gerovė
Vasario 12 d. Europos Sąjunga, kuri sugebėjo sukurti pasaulinio lygio ekonominę gerovę
ir pirmauja technologinių išradimų srityje, vis dar stokoja valios sukurti privalomą šunų ir
kačių registravimą ir ženklinimą. Taip apgaudinėdami neinformuotus pirkėjus ir pažeisdami
visuomenės sveikatos reikalavimus, mes palaikome nelegalų ir nešvarų verslą. Tai
akcentavau savo kalboje Europos Parlamento diskusijoje apie nelegalią prekybą
augintiniais Europos Sąjungoje

Balandžio 28 d. EP Transporto ir turizmo posėdyje su EK transporto komisare Adina Vălean
aptarėme problemas, su kuriomis šie sektoriai susiduria dėl COVID-19 pandemijos, bei
išsakėme savo pozicijas dėl Europą skaldančio Mobilumo paketo. Svarstant Mobilumo paketo
klausimą, kolegų europarlamentarų nuomonės stipriai išsiskyrė. Aš buvau tarp tų, kurie mato
konkrečias rizikas ir būsimas negatyvias pasekmes, jei suderėtas tekstas būtų EP patvirtintas. Birželio 23 d. Kiekvienas, namie laikantis augintinį, žino, kad apsilankymų pas veterinarą
išlaidos yra nemažos – būtinosios naminių gyvūnų gydymo išlaidos nėra kompensuojamos
Tad informavau, kad teiksiu pataisas ir siūliau atidėti šio klausimo svarstymą.
netgi iš dalies. Galimos didelės veterinarijos paslaugų kainos neretai atbaido ir atsakingus
šeimininkus, svarstančius pasiimti gyvūną iš prieglaudos. Europos Sąjungos teisė valstybės
narėms numato tam tikras išimtis, leidžiančias pritaikyti sumažintą PVM tarifą įvairioms
paslaugoms. Tad kreipiausi į Europos Komisiją su užklausa, ar pagal dabartinį
reguliavimą šis sumažintas tarifas gali būti taikomas ir gyvūnų medikamentams bei
veterinarinei priežiūrai. Šį reguliavimą pritaikius valstybėms narėms, augintinių priežiūros
išlaidos europiečiams galėtų sumažėti.

Gegužės 12 d. Pasirašiau Mobilumo paketo pataisas, kuriomis išbraukiamas privalomo vilkikų
grąžinimo į registracijos šalį kas aštuonias savaites įpareigojimas, įvedamas reikalavimas
Europos Komisijai atlikti išsamų poveikio vertinimą rinkai ir aplinkai, atmetama Tarybos
pozicija po pirmojo dokumento skaitymo ir kt. Manau, kad tai ne tik vieningos ES rinkos
pažeidimas, periferinių valstybių narių diskriminavimas, bet ir prieštarauja neseniai
pristatytiems Europos žaliojo kurso bei tapimo klimatui neutraliu žemynu siekiams. Deja, bet
gražus tikslas, dėl kurio buvo pradėtas rengti Mobilumo paketo dokumentas, – gerinti
socialines vairuotojų garantijas, – tokiu būdu būtų tik pamintas.
Birželio 9 d. Žiniasklaidoje – „Petras Auštrevičius: „ES Mobilumo paketas reikš didesnę taršą
ir iškreiptą konkurenciją“. Skaitykite internete adresu https://bit.ly/3dNP0R3
Kovo 4 d. Žiniasklaidoje – „P. Auštrevičius: „Jei Lietuvos Vyriausybė nesiims skubių sprendimų,
„Rail Baltica“ ir Lietuva gali negauti papildomos ES paramos“. Skaitykite internete adresu
https://bit.ly/2MLfGWP.

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

Diskusijos, konferencijos, renginiai
Už demokratišką Baltarusiją be Astravo AE
Virtuali diskusija „Traktoriai ir ledo ritulys nuo koronaviruso: o kas apsaugos nuo astraviruso?“
(2020 m. balandžio 15 d.)
Kartu su prof. V. Landsbergiu, Seimo nariu Ž. Pavilioniu, Žaliosios politikos instituto vadove I. Budraite,
Baltarusijos opozicinių partijų atstovais T. Novikova, A. Lebedko ir P. Severinecu, moderuojant žurnalistui
R. Staseliui, kalbėjomės apie tai, ką koronavirusas atskleidė apie Baltarusijos valdžios (ne)gebėjimą valdyti
krizines situacijas bei kaip Lietuva ir ES gali užkirsti kelią blogiausio scenarijaus – avarijos Astravo AE
– atsiradimui.
Virtuali diskusija „Černobylis dega vėl: ar Europa pasimokė iš istorijos?“
(2020 m. balandžio 28 d.)
Praėjus 34 metams po Černobylio katastrofos, pasekmės jaučiamos iki šiol – Ukrainoje vėl liepsnojo buvusios
atominės elektrinės teritorijoje esantys miškai. Tačiau Baltarusijoje statoma panašaus tipo atominė elektrinė
kelia klausimą – ar tikrai Europa išmoko Černobylio pamoką? Apie tai kalbėjomės su Ukrainos parlamento
nariu Sergejumi Nagorniaku, buvusiu Ukrainos užsienio reikalų ministru Pavlo Klimkinu, Žaliosios politikos
instituto vadove Ieva Budraite.

Kartu su Sąjūdžio prieš Astravo AE atstovais surengėme tris spaudos konferencijas:
1. 2020 m. balandžio 29 d. – „Baltarusijos atominė elektrinė po COVID-19 protrūkio, prezidentų pokalbio ir branduolinio
kuro atvežimo į Astravą išvakarėse: mūsų reakcija ir sprendimai“
2. 2020 m. gegužės 21 d. – „Ar priartėjome prie Europos Sąjungos Rytų partnerystės fiasko?“
3. 2020 m. birželio 15 d. – „Dėl naujai paaiškėjusių faktų dėl Astravo AE grėsmių ir derybininkų atsakomybės“
Baltarusijos palaikymo akcijos Vilniuje
Stiprėjant režimo represijoms Baltarusijoje, savo solidarumą su baltarusių pilietine visuomene reiškiame ir
Lietuvoje – penktadieniais Vilniuje vyksta solidarumo akcijos „Už demokratišką Baltarusiją!“ renginiai.
Kreipimaisi į Lietuvos ir užsienio institucijas
Siekiant tinkamo ir aktyvaus Lietuvos valdžios institucijų įsitraukimo, tiek ginant žmogaus teises ir laisves Lietuvos
kaimynystėje, tiek užtikrinant Lietuvos gyvybinius interesus ir saugią kaimynystę be Astravo AE, išsiuntėme šiuos raštus
Lietuvos institucijoms:
Sąjūdžio prieš Astravo AE pateikti paklausimai Lietuvos institucijoms
1. 2020 m. kovo 9 d. kreipimasis į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos pasitraukimo iš Vienos konvencijos,
2. 2020 m. kovo 12 d. kreipimasis dėl bendradarbiavimo į Lietuvos savivaldybes,
3. 2020 m. kovo 31 d. kreipimasis į LR Vyriausybę dėl Europos Komisijos ir Europos Sąjungos branduolinės saugos
grupės vizito į Baltarusiją vertinimo ir Lietuvos Vyriausybės pozicijos,
4. 2020 m. gegužės 15 d. Sąjūdžio valdybos pareiškimas LR Prezidentui Gitanui Nausėdai ir LR Ministrui pirmininkui
Sauliui Skverneliui dėl nepritarimo dabartiniam projektui dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų susitarimo
Prezidento kanceliarijos atsakymas gautas 2020 m. birželio 15 d.
5. 2020 m. birželio 23 d. Paklausimas Daiviui Virbickui, generaliniam AB Litgrid direktoriui dėl klausimų, susijusių su
strateginiu Lietuvos tikslu sinchroniškai prisijungti prie kontinentinės Europos elektros tinklų (KET) ir dėl būtinųjų
priemonių, skirtų apsisaugoti nuo Astrave statomos nesaugios branduolinės elektrinės (atsakymas dar ruošiamas)
Užsienio institucijoms
1. 2020 m. balandžio 6 d. kreipimasis „Location and nuclear safety of Belarus Nuclear Power Plant“ į ENSREG ir Europos
Komisiją,
2. 2020 m. balandžio 26 d. Černobylio katastrofos metinių proga raštas „Location and nuclear safety problems of the
Belarusian Nuclear Power Plant“ ES ir NATO šalių ambasadoriams Lietuvoje. Atsakymas gautas tik iš
Austrijos ambasados,
3. 2020 m. gegužės 20 d. raštas dėl finansinės paramos teikimo Baltarusijai tarptautinėms finansinėms
institucijoms – Pasaulio bankui, Europos investiciniam bankui (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB),
Tarptautiniam valiutos fondui. Atsakymai gauti iš EIB ir ERPB,
4. 2020 m. liepos 1 d. kreipimasis į Arhuso Konvenciją dėl Konvencijos pažeidimų.

Diskusijos, konferencijos, renginiai
Duonos šventė
Dar 2005 m. kartu su Tautinių bendrijų namais inicijavome Duonos šventę, suburiančią Lietuvoje gyvenančių
tautinių bendruomenių narius. Ir štai jau 14 kartą pasidalyti savo duona susirinko armėnai, baltarusiai, graikai,
kartvelai, jakutai, karaimai, kazachai, latviai, lietuviai, moldavai, rumunai, rusai, totoriai, ukrainiečiai, žydai.
Knygų mugė 2020
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, susitikau su Lietuvos piliečiais Knygų mugėje padiskutuoti aktualiais
Lietuvai ir Europai klausimais.
Parodų ciklas “Pasakojimai”
Kartu su VšĮ Savicko paveikslų galerija toliau tęsiame parodų ciklą „Pasakojimai“. Šio parodų ciklo autorius
vienija aistra drąsiai ir atvirai perteikti savo kuriamų vaizdinių ar personažų istorijas. O parodų lankytojai
visada žino, kad galės padiskutuoti ar pasidalyti mintimis su pačiais kūrėjais.
Natalia Yanekina
„Po ilgų apmąstymų parodą nusprendžiau pavadinti „Užmigęs laikas“. Tarp visų paskutiniu metu nutapytų
paveikslų yra kai kas bendro – tai, kad jie buvo sukurti bemiegant mūsų kūdikiui. Viskas paprasta! Kol vaikas
miegodavo, aš darbavausi ir buvau labai dėkinga tam laikui.
Moteriški vaizdai ir siužetai ne tik manęs nepalieka, bet ir toliau teikia man įkvėpimo. Tapybos metu kinta
stilistika, detalės, charakteriai. Man atrodo, jog šis moteriškas pasaulis yra beribis ir be galo įdomus, kuriame
gali pažinti ir atrasti naujas tiek išorines, tiek vidines savo savybes.“
Laima Vincė
„Kodėl paroda vadinasi „Nepasakytas žodis… Poezija tapyboje“? Tikriausiai todėl, kad poezija ir tapyba man
yra neatsiejamos. Vaizdai, kurie aplanko mane eilėraščiuose, toliau gyvena mano paveiksluose, ir atvirkščiai.
Vaizduojamasis menas man yra tas dar nepasakytas žodis ir juo perteikiu tai, ko negaliu įsprausti į žodžius.“
Aistė Bugailiškytė
Menotyrininkė Jolita Mieželaitienė: „Aistė Bugailiškytė – laiko tramdytoja. Tarsi vienu teptuko mostu
„prisijaukina“ laiką kaip laukinį žvėrį, paversdama jį romiu, naminiu katinu.
Jos interjero portretuose (XIX a. itin populiarus tapybos žanras, pranc. Interior portrait) laikas virsta tingia,
mieguista būsena. Visa kuriama paveikslo tikrovė binariška – antikvarinių baldų interjeruose įsispraudusi
kokia nors šiuolaikiška detalė, jie teatrališki, tarsi scena, kurioje netrukus prasidės gyvenimo spektaklis…“
Jurgita Buterlevičienė
Paroda „Pasivaikščiojimai“ gimė „stebint, kaip gamtos tylus ir atkaklus virsmas tampa tapybos kūriniais“.
Raimondas Savickas
„Parodoje „Pakylėjimas“ plėtoju miesto ir žmogaus tematinę liniją. Nepaisant to, kad dėl karantino teko
izoliuotis, jaučiausi pakylėtas, nes galėjau dirbti niekieno netrukdomas. Įprasti mano kūrybos personažai
(įsimylėjėlių porelės, muzikantai, užstalės kompanionai ir, žinoma, angelai) taip pat jautėsi pakylėti ir netgi
pakilę ant senamiesčio stogų.“

„EUROPIETIŠKŲ SUSITIKIMŲ“ CIKLAS
Šiais metais tęsėme Europietiškų susitikimų ciklą, kurio metu aplankėme įvairius Lietuvos miestus ir miestelius,
susitikome su aktyviais mūsų šalies piliečiais. Vyko diskusijos apie Europos Parlamento darbą, Europos ir pasaulio
aktualijas bei klimato kaitą.
Kurti vieningą ir stiprią Europą galime tik visi išvien!

Vilniaus „Juventos” gimnazijoje

Zarasų “Ąžuolo” gimnazijoje
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje

Pilietinių iniciatyvų projektas “Kuriame Lietuvą!”
Jei norime pokyčių, turime pradėti keistis nuo savęs.
Jau ne kartą tai įrodė mūsų inicijuoto projekto „Kuriame
Lietuvą!“ dalyviai. Mažais žingsneliais vardan tos Lietuvos!
Kviečiame susipažinti su šių metų iniciatyvomis ir be
galo dėkojame mokytojams ir jų mokiniams, kuriems ne
tas pats, kokioje Lietuvoje mes gyvensime.

Studentai iš Elektrėnų TAU (Trečiojo amžiaus universiteto)
mano biure Vilniuje

Šilutės Vydūno gimnazija: „2019 m. rugsėjo 10 d. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, pristatydama Komisijos viziją, įtvirtino Europos Sąjungos prioritetinę veiklos kryptį
– ryžtingai imtis kovos veiksmų su klimato kaita. Pastebėjome, kad jaunimas Šilutės mieste ir rajone savo iniciatyvomis gali bent maža dalimi prisidėti prie šios Europos Komisijos vizijos
įgyvendinimo.“
Šilutės pirmoji gimnazija: „Manome, kad prie aplinkos užterštumo problemos sprendimo gali prisidėti kiekvienas. Svarbiausia ugdyti jaunąją kartą, kuri turės atsakingą požiūri ir
į gamtą, ir į esančius šalia.“
Kalvelių “Aušros” gimnazija : „Didžiausia problema, kurią norėtume spręsti, yra vietos bendruomenės sutelktumo stoka.“
Utenos Dauniškio gimnazija: „Mes keliame idėją – UTENA – ZERO WASTE MIESTAS. Viena iš aktualiausių šių dienų temų yra klimato kaita ir nesustabdomas globalinis atšilimas. Mokslininkai sako, kad ryžtingai veikti reikia jau dabar, todėl mūsų komanda nusprendė pradėti nuo savęs, nuo mūsų miesto. Mes patys turime būti pokytis, kurį siekiame matyti pasaulyje.“
Vilniaus “Juventos” gimnazija:” Mūsų mieste yra nasaugaus, taršaus ir nekomfortiško viešojo transporto problemos. Padarysime viską, kas yra mūsų jėgose, kad VVT būtų pavyzdžių
kitiems Lietuvos miestams. Tikimės, kad mums pasiseks!”
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija: “„Savo iniciatyvomis sieksime parodyti, kad pakartotinis atliekų panaudojimas ir perdirbimas yra patikimiausi būdai, norint
sumažinti eikvojimą iki minimumo ir taupyti išteklius. Reikia mokytis ir mokyti priimti atsakingus sprendimus, kurie būtų naudingi mūsų planetai ir ateinančioms kartoms.“
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija: “Mūsų tikslas - suteikti jaunajai kartai daugiau žinių apie miškų ekologinę situaciją ir sėkmingus problemų sprendimus.”
Klaipėdos licėjus: „Norime pagal parengtą pamokų, edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų ciklą supažindinti vaikus su gimtojo Klaipėdos miesto istorija, tradicijomis, kultūra, žymių žmonių
biografijomis ir darbais, jų gyvenimo bei darbo vietomis.“

