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Brangūs bičiuliai, 

Per šiuos dvejus mano kadencijos darbo Europos Parlamente 

metus Europa susidūrė su nemaža grupe iššūkių, bridome iš 

vienos krizės į kitą. Iššūkiai buvo tiek vidiniai, tiek nulemti 

politinių pokyčių kaimynystėje. Gyvename nuolat kintančiame 

pasaulyje. Reikalingas mūsų susitelkimas, vienybė ir veikimas 

pagal demokratines vertybes, kurios ne kartą įrodė, kad yra 

kertinės mūsų visuomenėje bei vienintelis kelias darnios 

visuomenės ir taikaus pasaulio kūrimui. Nepatikėkime 

vienadienės laimės mitu, nepasiduokime populizmui.   

Maloniai dalinuosi su Jumis savo dviejų metų veiklos 

Europos Parlamente ataskaita. Nors nebuvo paprasta viską sudėti į šias kelias 

dešimtis puslapių, daug kas liko nepaminėta, su savo komanda atrinkau tai, kas mums 

atrodo svarbu ir kas galėtų būti įdomu Jums.  

Taip pat kviečiu Jus sekti mano veiklą tinklapyje www.austrevicius.lt, Twitter‘io 

paskyroje @petras_petras, Facebook  socialiniame tinkle: „Petro Austreviciaus 

biuras“ bei asmeniniame Facebook profilyje „Petras Austrevicius“, o visų geriausia 

būtų susitikti ir pabendrauti su Jumis „gyvai“. Tad nepabijokite užkalbinti gatvėje ar 

parduotuvėje. Visuomet laukiu Jūsų kvietimų susitikti, esu atviras dalintis sava 

patirtimi bei vertinu Jūsų įžvalgas. Mano darbas neturėtų prasmės, jeigu jis neatitiktų 

Jūsų lūkesčių. Tad susitikime, bendraukime, išklausykime ir girdėkime bei veikime 

išvien. 

Gero skaitymo ir tikiuos iki greito pasimatymo!   

Nuoširdžiai,  

Petras Auštrevičius 
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PAGRINDINIAI FAKTAI   

Petras Auštrevičius yra Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos Europos 

Parlamente pirmininko pavaduotojas. 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 plėtros procesas, 

diskutuojama apie Europos Sąjungos vaidmenį 

ateityje. Komiteto pritarimas būtinas visiems 

tarptautiniams susitarimams, kuriais 

apibrėžiamas ES vaidmuo plačiajame pasaulyje, 

visų pirma asociacijos ir bendriesiems 

susitarimams, kuriuos Europos Sąjunga sudaro su daugybe ES pasaulinių partnerių. 

 Žmogaus teisių pakomitetis  

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

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

nepriklauso ES. 

 Regioninės plėtros komitetas   

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

Petras Auštrevičius jame yra pavaduojantis narys. 

 Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo komitetas 

Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant 

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

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

Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius:   

 Delegacija ryšiams su Afganistanu - pirmininkas  

Pažymint Europos Parlamento siekį stiprinti demokratines institucijas Afganistane, visavertė 

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

todėl ji yra viena iš jauniausių Europos Parlamente. 

 Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete - pavaduojantis 

narys  

Europos Parlamento ir Moldovos Respublikos Parlamento santykiai palaikomi pagal ES ir Moldovos 

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

vykdo parlamentinę asociacijos susitarimo įgyvendinimo kontrolę ir veikia kaip atviras diskusijų 

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



www.austrevicius.lt 

 

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.  

P. Auštrevičius yra "Gyvūnų gerovės" intergrupės Europos Parlamente pirmininko pavaduotojas. 

STATISTIKA 

Europos Parlamento pranešimai, kurių pagrindinis pranešėjas buvo EP narys Petras Auštrevičius: 

2014-10-21 Pranešimas, kuriame pateikiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarybos 

sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir 

Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto. 

2014-10-21 Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės 

energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo 

Europos Sąjungos vardu projekto. 

Europos Parlamento pranešimai, kurių šešėlinis pranešėjas buvo EP narys Petras Auštrevičius: 

2016-04-29 Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio 
tikslo didinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumą įgyvendinimo. 
 
2015-06-19 Pranešimas dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo.  
 
2015-02-20 Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl Žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. 
ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje. 
 
Europos Parlamento nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras Auštrevičius: 

2016-07-14 Nuomonė dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos. 

2016-07-07 Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės 

sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus 

(Ukraina).  

2015-09-16 Nuomonė dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo. 

2015-07-06 Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios 

galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar 

žeminančiam elgesiui ir baudimui.  

2015-03-24 Nuomonė dėl Europos energetinio saugumo strategijos. 

P. Auštrevičius prisidėjo prie 167 – ių pasiūlymų dėl rezoliucijų ruošimo, uždavė 47 parlamentinius 

klausimus, inicijavo 5 rašytinius pareiškimus (angl. written declaration) ir 132 kartus pasisakė per 

EP plenarinius posėdžius. Visa ši informacija yra pateikta oficialiame Europos Parlamento 

puslapyje, kviečiame susipažinti - čia. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0162+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0162+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0194+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS_activities.html
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POLITINĖ POZICIJA, VEIKLA, INICIATYVOS 

VEIKSMAI, SIEKIANT UKRAINOS KARO PILOTĖS NADIJOS SAVČENKO IŠLAISVINIMO 

2014 m. spalio 18 d. Petras Auštrevičius, kartu su dar 60 Europos Parlamento narių, išsiuntė atvirą 

laišką Rusijos prezidentui V. Putinui, kuriuo raginama paleisti laisvėn neteisėtai kalinamą Ukrainos 

karinių pajėgų pilotę Nadiją Savčenko. Skaityti toliau → 

2015 m. vasario 4 d. - gegužės 11 d. 
Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva 
Europos Parlamente buvo 
organizuota protesto akcija dėl 2014 
m. birželį neteisėtai sulaikytos ir 
Rusijoje įkalintos Ukrainos karinių oro 
pajėgų pilotės Nadijos Savčenko. 
Kiekvieną darbo dieną nuo skirtingo 
europarlamentaro buvo išsiųstas 
laiškas Rusijos atstovui prie Europos 
Sąjungos V. Čizovui, reikalaujantis 
paleisti pilotę. Prie akcijos prisijungė 
68 europarlamentarai iš pagrindinių 
Europos Parlamento politinių frakcijų. 
Plačiau apie tai skaitykite: čia. 

2015 m. balandžio mėnesį Europos 
Parlamento narys Petras 
Auštrevičiaus Briuselyje susitiko su 
neteisėtai sulaikytos ir Rusijoje 
kalinamos Ukrainos karinių oro 
pajėgų pilotės Nadijos Savčenko 
seserimi Vira Savčenko. Plačiau 
skaitykite: čia. Nuotraukų galerija.  

2016 m. kovo 3 d. pranešime ALDE 
grupė Europos Parlamente smerkė 
tarptautinės teisės pažeidimus 
Ukrainos pilotės, parlamento narės ir 
Ukrainos delegatės į Europos Tarybos 
Parlamentinę Asamblėją narės 
Nadijos Savčenko byloje, kuriai po prokuroro reikalavimo grėsė 23 metų įkalinimo bausmė. Nadijai 
Savčenko buvo pareikšti kaltinimai dėl dviejų Rusijos žurnalistų žūties, po to kai praėjusią vasarą ji 
buvo pagrobta Rusijos remiamų Donbaso sukilėlių ir neteisėtai išvežta į Rusiją. Skaityti toliau → 

2016 m. kovo 9 d. P. Auštrevičius su grupe europarlamentarų ragino sudaryti už Ukrainos pilotės 
kalinimą atsakingų asmenų „N. Savčenko sąrašą“. Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva grupė 
pagrindinių Europos Parlamento frakcijų narių kreipėsi į ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams 
Federicą Mogherini, ragindami sudaryti už neteisėtą Ukrainos pilotės Nadijos Savčenko sulaikymą ir 
kalinimą atsakingų asmenų sąrašą. Šį kreipimąsi pasirašė 57 europarlamentarai iš penkių didžiausių 
Europos Parlamento frakcijų. Juo Europos Sąjunga raginama patvirtinti tikslines sankcijas prieš tuos 
Rusijos asmenis ir pareigūnus, kurie yra susiję su neteisėtai sulaikytos Ukrainos pilotės N. Savčenko 
pagrobimu, sulaikymu ir jai metamais suklastotais kaltinimais. Skaityti toliau → 

http://www.austrevicius.lt/?p=1562#more-1562
http://www.austrevicius.lt/?p=1811
http://www.austrevicius.lt/?p=2045
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1606899616214975.1073741836.1482024028702535&type=3
http://www.austrevicius.lt/?p=2577#more-2577
http://www.austrevicius.lt/?p=2583
http://www.austrevicius.lt/?p=2583
http://www.austrevicius.lt/?p=2583#more-2583
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2016 m. kovo 16 d. P. Auštrevičius: 
„Lietuvos Vyriausybė gali įrodyti, 
kad kalbos apie sankcijas už N. 
Savčenko kalinimą nėra tik tušti 
žodžiai“ Liberalas Europos 
Parlamento narys Petras 
Auštrevičius kritiškai vertina 
neseniai įvykusios ES Užsienio 
reikalų tarybos rezultatus dėl ES-
Rusijos santykių ir ragina Lietuvos 
Vyriausybę ryžtis principingiems 
žingsniams nacionaliniame 
lygmenyje. „Kviečiu Lietuvos 
Vyriausybę imtis tvirtų ir ryžtingų 
žingsnių, įrodančių, kad mūsų 

viešai išsakyti žodžiai pagaliau sutampa su darbais. Raginu atsiliepti į grupės Europos Parlamento ir 
Lietuvos Seimo narių prašymą deramai įvertinti Rusijos Federacijos institucijų ir atskirų pareigūnų 
vykdomus šiurkščius žmogaus teisių nusižengimus sufabrikuotoje byloje prieš Ukrainos pilotę Nadiją 
Savčenko. Turime neapsiriboti Europos Sąjungai ar tarptautinei bendruomenei adresuojamais 
kvietimais būti principingais. Todėl raginu Lietuvos Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją 
nenuleisti rankų po nesėkmingo posėdžio Briuselyje ir daryti tai, kas yra Lietuvos jėgoms – tai yra 
parodyti pavyzdį, kad Lietuva gali priimti savarankišką sprendimą dėl sankcijų pagal jau skelbtą „N. 
Savčenko sąrašą“ pritaikymo Rusijos piliečiams ir pareigūnams. Kviečiu mūsų Vyriausybę pradėti 
reikiamas procedūras nacionaliniu Lietuvos lygmeniu, idant būtų užkirstas kelias atvykti į Lietuvą 
tiems, kurie atsakingi už neteisėtą N. Savčenko sulaikymą, įkalinimą ir kaltinimų jai sufabrikavimą“, – 
teigia Europos Parlamento narys liberalas P. Auštrevičius. Skaityti toliau → 

2016 m. balandžio 14 d. Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva grupė pagrindinių Europos 
Parlamento frakcijų narių pasirašė laišką, skirtą Rusijos Federacijos prezidentui V. Putinui. Laišku 
raginama kuo greičiau paleisti neteisėtai sulaikytą ir remiantis sufabrikuotais kaltinimais nuteistą 
Ukrainos pilotę Nadiją Savčenko. Iš viso 46 europarlamentarai pasirašė V. Putinui adresuotą laišką. 
„Norime pabrėžti, kad ne kas kitas, bet Jūs būsite asmeniškai ir tiesiogiai atsakingas, jei neužkirsite 
kelio tragiškai baigčiai. Raginame Jus gerbti savo įsipareigojimus ir tučtuojau besąlygiškai paleisti N. 
Savčenko, o taip pat Olegą Sencovą, Aleksandrą Kolčenko ir kitus Ukrainos piliečius, neteisėtai 
kalinamus Rusijoje. Šių Ukrainos piliečių paleidimas yra būtinas žingsnis link santykių tarp Rusijos 
Federacijos ir Europos Sąjungos galimo normalizavimo“, – rašoma Europos Parlamento nario P. 
Auštrevičiaus inicijuotame kreipimesi. Skaityti toliau → 

2016 m. gegužės 26 d. N. Savčenko sugrįžimas yra viltis Ukrainai Dvejus metus trukęs mūšis su 
Kremliumi laimėtas. Ukrainos pilotė Nadija Savčenko pagaliau grįžo namo. Grįžo kaip nugalėtoja, 
nepalaužta po kelerių metų nelaisvės, daugelio mėnesių badavimo ir nuolatinio spaudimo, kokio 
mes, gyvenantys laisvėje, net negalime įsivaizduoti. Faktas, kad Nadija yra Ukrainos herojė, tuo 
pačiu – ir didelė viltis, būtinų ir taip reikalingų permainų Ukrainai simbolis. N. Savčenko vaidmuo, 
manau, netgi nepriklausys nuo to, kurį kelią – tarnybą šalies kariuomenei ar politinę veiklą – ji toliau 
pasirinks. Ilgai lauktas pilotės sugrįžimas tikrai sukels stiprų nacionalinį pakilimą Ukrainoje. Manau, 
N. Savčenko parvyko su labai aiškiomis ambicijomis, nuostatomis ir tikėjimu, kad viską galima 
pakeisti, kad galima laimėti net ir beviltiškose situacijose. Skaityti toliau → 

http://www.austrevicius.lt/?p=2599
http://www.austrevicius.lt/?p=2599
http://www.austrevicius.lt/?p=2599
http://www.austrevicius.lt/?p=2599
http://www.austrevicius.lt/?p=2599
http://www.austrevicius.lt/?p=2599#more-2599
http://www.austrevicius.lt/wp-content/uploads/2016/04/EP-nariu-laiskas-Putinui-04-13-LT-kalba.doc
http://www.austrevicius.lt/wp-content/uploads/2016/04/EP-nariu-laiskas-Putinui-04-13-LT-kalba.doc
http://www.austrevicius.lt/?p=2639#more-2639
http://www.austrevicius.lt/?p=2704
http://www.austrevicius.lt/?p=2704#more-2704
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MOLDOVA 

2014 m. lapkričio 13 d. Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus teikimu Europos Parlamentas 

ratifikavo ES ir Moldovos Asociacijos susitarimą. Už sutarties ratifikavimą balsavo 529 EP nariai. 

Petras Auštrevičius, ėjęs Europos Sąjungos (ES) ir Moldovos Asociacijos susitarimo pranešėjo 

pareigas, pabrėžė, kad Moldova grįžta ten, 

kur yra jos vieta – į laisvų ir demokratiškų 

Europos valstybių šeimą. Petras Auštrevičius: 

„Molotovo-Ribentropo paktas – tas pats, 

kuris atvedė prie Lietuvos okupacijos – 

anuomet SSRS įtakos sferai „perleido“ ir 

Moldovą. Dabar ši istorinė skriauda 

ištaisoma ir tai yra vykdoma esant tvirtai ES 

paramai, laisva Moldovos žmonių ir šios 

šalies Vyriausybės valia. Moldovoje vykdomų 

reformų tempai ir kokybė suteikia pagrindo 

džiaugtis – šalis yra neabejotina įvairiapusių 

reformų lyderė tarp ES Rytų partnerystės valstybių. Europos Parlamentas ratifikavo susitarimą, kurio 

Moldova savo europinio kelio pasirinkimu tikrai nusipelnė“. Skaityti toliau → 

2016 m. vasario 26 d. Moldovos Parlamentas priėmė eilę teisės aktų, kuriais siekiama pagerinti 
padėtį šalyje, tame tarpe ir pareiškimą dėl stabilumo ir modernizavimo. Liberalų ir demokratų 
aljanso už Europą (ALDE) frakcija sveikina Įstatymo dėl baudžiamojo persekiojimo tarnybos 
priėmimą ir teisės akto projektą, įvedantį trijų mėnesių moratoriumą palankiai verslo aplinkai ir 
teisinei bazei bei institucinėms reformoms. Taip pat Parlamento balsavimu patvirtintos teisės akto 
pataisos dėl Moldovos Nacionalinio banko įstatymo, kuriomis siekiama sustiprinti banko 
savarankiškumą ir galias. Skaityti toliau → 

UKRAINA 

2014 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamente (EP) įsteigta „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupė, 

kurios pirmininku tapo liberalas europarlamentaras Petras Auštrevičius. Steigiamajame 

„Europietiškos Ukrainos“ grupės 

susitikime dalyvavo naujai išrinktos 

Ukrainos Aukščiausiosios Rados nariai, 

o taip pat – Krymo totorių Medžliso 

pirmininkas Refatas Čiubarovas, 

kuriam uždrausta įvažiuoti į Krymą. 

Prie P. Auštrevičiaus inicijuotos 

„Europietiškos Ukrainos“ draugų 

grupės jau prisijungė 48 Europos 

Parlamento nariai, atstovaujantys 18-

kai ES šalių ir visoms pagrindinėms 

proeuropietiškoms politinėms 

frakcijoms. „„Ukraina Europoje turi 

daug draugų, dar daugiau jų atsirado Rusijos agresijos akivaizdoje. Norime padėti Ukrainai ir jos 

žmonėms, neapsiribojant vien darbu jau esamuose Europos Parlamento komitetuose. Neformali 

grupė – puiki platforma plačiau matyti problemas, laisviau keistis idėjomis ir dalintis kontaktais. 

Grupė palaikys aktyvius ryšius su Ukrainos parlamento nariais, tačiau tuo neapsiribos“, – sako 

http://www.austrevicius.lt/?p=1654#more-1654
http://www.austrevicius.lt/?p=2540#more-2540
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grupės įkūrėjas, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos vicepirmininkas P. 

Auštrevičius. Skaityti toliau → 

2015 m. vasario 3 d. Donecko ir Luhansko turi būti įtrauktos į tarptautinį teroristinių organizacijų 
sąrašą. Petro Auštrevičiaus Europos Parlamente įsteigta „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupė 
vasario mėnesį kreipėsi į ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicą 
Mogherini, prašydama neatidėliojant pradėti reikiamas procedūras, kad vadinamosios Donecko ir 
Luhansko būtų įtrauktos į tarptautinį teroristinių organizacijų sąrašą. Plačiau skaitykite: čia. 
 
2015 m. gegužės 19 d. Oficialaus vizito Kijeve metu europarlamentarui Petrui Auštrevičiui įteiktas 

Vladimiro Didžiojo II-ojo laipsnio ordinas. Apdovanojimas skirtas už nuopelnus plėtojant Europos 

Sąjungos ir Ukrainos santykius, tvirtinant demokratiją ir bendradarbiavimą. Plačiau skaitykite: čia. 

2015 m. spalio 21 d. Europarlamentaras 

Petras Auštrevičius kartu su Europos 

Parlamente įsteigta „Europietiškos 

Ukrainos“ draugų grupe Briuselyje pradėjo 

humanitarinės pagalbos akciją, skatinančią 

padėti nuo karo nukentėjusiems ir namų 

netekusiems Ukrainos žmonėms. Skaityti 

toliau → 

2015 m. gruodžio 4 d.. Petras Auštrevičius 
kartu su grupe pagrindinių Europos 
Parlamento frakcijų narių ragino 2016 
metais Ukrainai suteikti bevizį kelionių 
režimą Šengeno zonoje. Ukraina priėmė būtinus įstatymų pakeitimus ir tęsia reformas korupcijos, 
žmogaus teisių srityse. Atvirą laišką su raginimu priimti teigiamą sprendimą Europos Vadovų 
Tarybai, Europos Komisijai ir ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams Federicai Mogherini 
pasirašė daugiau nei 30 europarlamentarų. Skaityti toliau → 
 
2016 m. liepos 7 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas parėmė Europos Komisijos 

pasiūlymą dėl bevizio režimo įvedimo 
Gruzijai, Ukrainai ir Kosovui. Užsienio 
reikalų komiteto nariai išreiškė nuomonę, 
kad bevizio režimo suteikimas šių  dviejų 
ES Rytų partnerystės šalių ir Kosovo 
piliečiams būtų svarbus įrankis stiprinant 
žmonių tarpusavio ryšius, sukuriant  
galimybes gilesnei integracijai ir 
glaudesniam bendradarbiavimui bei  
įgalinant demokratinių europietiškųjų 
vertybių sklaidą. Petras Auštrevičius 
džiaugėsi Europos Parlamento Užsienio 
reikalų komiteto pozicija: “Sveikinu Gruziją 

ir Ukrainą įgyvendinus reformas, šios  šalys yra pasirengusios ir pilnai atitinka visus vizų 
liberalizavimo veiksmų plane nustatytus kriterijus ir sąlygas. Tikiuosi, jog ir Kosovas pasieks, kad 
esami nedideli trūkumai būtų laiku ištaisyti. Dabar reikia be nereikalingo delsimo pabaigti šio 
klausimo svarstymą Europos Parlamente ir perduoti jį Tarybai. Todėl labai viliuosi ir raginu, kad visi 
reikiami procedūriniai dalykai būtų išspręsti kaip įmanoma greičiau ir šių šalių piliečiai galėtų 
džiaugtis galimybe be vizų lankytis Europos Sąjungoje jau visai netolimoje ateityje”.  
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GRUZIJA 

2015 m. lapkričio 26 d. Petras Auštrevičius Europos Parlamento plenariniame posėdyje Strasbūre 

viešai išreiškė pasipiktinimą dėl Gruzijoje atsirandančių naujų paminklų J. Stalinui ir suplėšė 

nuotrauką su monumento atvaizdu. 

„Darysiu tą patį kiekvieną kartą, kai 

Europos Parlamente bus kalbama apie 

Gruziją, ir kol šioje šalyje stovės bent 

vienas paminklas su J. Stalino atvaizdu. 

Pastaruoju metu, deja, tokie monumentai 

Gruzijoje ne griaunami, o statomi naujai. 

Nesitaikstysiu su tokia situacija, kai 

kalbame apie už dešimtis milijonų atimtų 

gyvybių atsakingą žmogžudį, įvykdžiusį 

didžiausius nusikaltimus prieš žmoniją. 

Jau esu sakęs, kad Gruzija su J. Stalino 

paminklais Europoje nelaukiama. Ir sakau tai kaip ilgametis Gruzijos draugas bei aktyvus jos 

europietiško pasirinkimo rėmėjas“, – teigia Europos Parlamento narys P. Auštrevičius. Skaityti toliau 

→ 

BALTARUSIJA 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Parodomieji A. Lukašenkos manevrai. Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka 

atliko vieną svarbiausių pastarojo meto parodomųjų manevrų – šešis melagingai apkaltintus ir ilgus 

metus už grotų laikytus opozicijos atstovus išleido laisvėn. Mažai kas paminėjo: jauniausiems – 

Jevgenijui Vaskovičiui ir Artiomui Prokopenkai – tėra vos 25-eri, vyriausiajam – buvusiam A. 

Lukašenkos varžovui praėjusiuose rinkimuose Nikolajui Statkevičiui – 59-eri. Skaityti toliau → 

2015 m. spalio 15 d. Rinkimų Baltarusijoje cirkas ir „žiūrovų“ plojimai. Nevyniojant į vatą, tai buvo 
bet kas, tik ne rinkimai. Sovietiniais laikais taip buvo vadinamas šis cirkas. Jeigu protestuotojai ar 
disidentai šį kartą nebuvo sumušti ir sukišti už grotų – ar tai demokratijos pergalė? Normalių, 
demokratinių rinkimų rezultatai gali būti nuspėjami, bet ne užsakomi, kai „tautos vadas“ gauna 
bemaž tiksliai tiek, kiek pageidavo, ir, kaip teisingai pastebėjo apžvalgininkai, vos keliomis 
dešimtosiomis procento mažiau už V. Putiną Rusijoje. Ištikimybės ir politkorektiškumo vardan. 
Skaityti toliau → 

2016 m. vasario 18 d. Pramiegota galimybė: sankcijos Baltarusijai ir Astravo atomas. Ar tikrai ES 
sankcijų panaikinimas Baltarusijai yra optimalus sprendimas, kaip šią savaitę tvirtino Lietuvos 
užsienio politikos vairininkai? Kaip bežiūrėsi, man tai panašiau į pramiegotą galimybę. Pirmiausia, 
visiems puikiai žinomas Astravo atominės elektrinės statybų klausimas. Iki sankcijų panaikinimo dar 
buvo proga kalbėti ne vien apie tai, kad kažkada nepirksime elektros iš nesaugios ir, kaip žada 
Baltarusija, pigiausios pasaulyje atominės jėgainės. ES sankcijų klausimas buvo patogi, netgi unikali 
galimybė pagaliau realiai iškelti atominės saugumo klausimą į tarptautinį, europinį lygmenį. Skaityti 
toliau → 

2016 m. birželio 29 d. Liberalas Petras Auštrevičius kartu su grupe Europos Parlamento narių 
išsiuntė laišką Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai, ragindami panaikinti šioje šalyje galiojančią 
mirties bausmę nuteistiesiems. P. Auštrevičiaus inicijuotą laišką pasirašė 36 Europos Parlamento 
nariai iš pagrindinių politinių frakcijų. Plačiau. 

2016 m. liepos 7 d. Susilaikymo politikos rezultatas – ES lėšos prieš Lietuvos interesus. Ne kartą 
rašiau, kad Baltarusijos atžvilgiu ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjungos institucijos turėtų imtis 
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nebutaforinių, griežtesnių priemonių. Tebesitęsiančios ir iki šiol tarptautinių ekspertų nepatikrintos 
Astravo atominio monstro statybos, Baltarusijoje tebeskiriamos mirties bausmės ir nuolatinis bet 
kokios politinės opozicijos dusinimas – pakankamos priežastys, kodėl šiandien negalima likti vien 
pasyviems įvykių stebėtojams. Deja, Lietuvos Vyriausybės neryžtingumas (švelniai tariant) nesikeičia. 
Pasakysiu daugiau: man visiškai nesuprantamas valdančiųjų sprendimas pritarti ES kreditų garantijai 
Baltarusijai per Europos investicijų banką (EIB), iš anksto žinant, jog yra reali grėsmė, kad gauti 
pinigai bus panaudoti Astravo atominės elektrinės jungiamųjų tinklų infrastruktūros įrengimui. 
Plačiau. 

RUSIJA 

2015 m. lapkričio 24 d. Apie „partnerystę“ ir „saugumą“ 
vienoje gretoje su Rusija. Rusija pastaruoju metu siekia 
priversti Vakarus rinktis tarp Ukrainos ir Sirijos. Tai 
daroma taip vadinamo nulinio žaidimo principu, t.y. 
„arba-arba“. Seniai žinoma strategija, dar iš 
sovietmečio paveldėtas triukas. Skaityti toliau → 

2016 m. kovo 4 d. Kriminalinė ar europietiška Rusija? 
Rusija prieš keletą dienų paminėjo savo narystės 
Europos Taryboje dvidešimtmetį. Šią datą (vasario 28-
ąją) Kremlius pasitiko ne bet kaip, o pamynęs 
pagrindines žmogaus teisių konvencijas, daugelį 
tarptautinių įsipareigojimų ir, gali būti, kriminalizuotas 
labiau nei bet kada iki šiol. Laikas gilesnei diskusijai apie 
Rusiją, jos valdžią ir šalies žmones. Apie kriminalinę ir 
europietišką Rusiją, apie V. Putino ir R. Kadyrovo Rusiją, 
apie B. Jelcino ir B. Nemcovo Rusiją. Neseniai buvo 
paminėta ne tik Rusijos narystės Europos Taryboje 
sukaktis. Prieš metus prie pat Kremliaus vartų 
demonstratyviai nušautas prisiekęs opozicionierius, 
turėjęs tikslą priartinti Rusiją prie Europos –  Borisas 
Nemcovas. Šią savaitę Europos Parlamente lankėsi 

Rusijos opozicijos atstovai, kurie iškart tapo Kremliaus propagandos taikiniu, bet iškėlė viešumon 
naujausią ir labai vertingą medžiagą apie šių dienų Rusiją ir kriminalinės valdžios veikimo būdus. 
Skaityti toliau → 

2016 m. gegužės 3 d. Sergejaus Magnitskio tiesa tebėra pavojinga. Kremliui Prieš aštuonerius metus 
dabar jau šviesaus atminimo teisininko Sergejaus Magnitskio nuveikti darbai, atskleidę milžiniškų 
apimčių Rusijos iždo lėšų grobstymą, į viešumą iškėlė tai, kas ilgą laiką buvo už širmos. Anuomet 
Kremliaus aparato įkalinto ir mirti pasmerkto S. Magnitskio surinkta medžiaga tampa ypač aktuali 
šiomis dienomis. Nauji „Panamos popierių“ duomenys liudija, kad korupciniai tinklai ir jų mezgėjai iš 
Rusijos naudojosi ar tebesinaudoja laiko patikrintomis pinigų plovimo schemomis, kurios leido 
Kremliaus valdomiems nusikalstamiems tinklams išplauti šimtus milijonų dolerių. Kur kas daugiau, 
nei tąsyk S. Magnitskio užfiksuoti 230 milijonų. Skaityti toliau → 

ENERGETIKA 

2015 m. rugsėjo 8 d. Aplaidus Europos Komisijos požiūris į rusiško dujotiekio „Nord Stream“ plėtrą 

gali brangiai kainuoti. Europarlamentaras Petras Auštrevičius trumparegiška ir aplaidžia laiko 

oficialią Europos Komisijos poziciją dėl „Gazprom“ planų tiesti naujus dujotiekio „Nord Stream“ 

vamzdynus, kurie ves iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu. Skaityti toliau → 
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2015 m. rugsėjo 17 d. P. Auštrevičius: „Pigiausią ir saugausią energiją Europai užtikrins tik sąžininga 

konkurencija“. Vieninga, gerai išvystyta ir konkurencijos principais pagrįsta energetikos rinka leistų 
Europai nelikti pažeidžiamai ir ateityje užtikrintų pigiausią bei saugiausią energijos tiekimą, – šią 
poziciją Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete išsakė europarlamentaras Petras 
Auštrevičius. Skaityti toliau → 
 
2015 m. spalio 9 d. Nesisklaidantis „Gazprom“ dujų kvapas Baltijos jūroje. Nieko asmeniška, tik 

verslas. Šią idėją Europai aktyviai bandė įpiršti Rusija ir „Gazprom“, pastaruoju metu prisidengusi 

solidžiomis Vakarų kompanijomis ir 

bandydama prastumti savo naują 

projektą „Nord Stream-2“ 

(„Šiaurės srautas-2“). Tai – 

suplanuotas dviejų naujų dujų 

vamzdžių tiesimas iš Rusijos į 

Vokietiją Baltijos jūros dugnu, beje, 

preliminariai įvertintas 10 milijardų 

eurų. Skaityti toliau → 

2016 m. vasario 16 d. Federikos 
Mogherini atsakymas P. 
Auštrevičiui dėl atominės 
elektrinės statybos Astrave, 
Baltarusijoje. Kviečiame susipažinti 

su Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos 
Komisijos pirmininko pavaduotojos Federikos Mogerini atsakymu į Europos Parlamento nario Petro 
Auštrevičiaus siųstą kreipimąsi dėl atominės elektrinės statybos Astrave, Baltarusijoje. 

F. Mogherini atsakymas (anglų kalba) 

P. Auštrevičiaus kreipimasis (anglų kalba) 

2016 m. balandžio 25 d. Projektas-žudikas: kas užkoduota dujotiekyje „Šiaurės srautas 2“. 
Praėjusią savaitę Berlyne įvyko Lietuvos ir Vokietijos vadovų susitikimas. Jis, be abejonių, atnešė 
naudos. Po susitikimo tradiciškai apsikeista mandagiomis frazėmis, pareikšta, kad Lietuva ir Vokietija 
dar niekada nebuvo tokios artimos. Įvertinta ekonominė partnerystė, patikimas sąjungininkės 
užnugaris. Gražu, tačiau greta šių žodžių yra vienas „bet“. Vienu svarbiu klausimu Lietuvos ir 
Vokietijos požiūriai išsiskiria. Konkrečiai – dėl Baltijos jūros dugnu suplanuotos tiesti naujos 
dujotiekio atkarpos, jungsiančios Rusiją ir Vokietiją – „Nord Stream 2“ arba „Šiaurės srautas 2“. Šį 
milijardais vertinamą projektą aš vadinu paprastai – tai yra projektas-žudikas. Kodėl taip manau – 
neseniai paaiškinau surengtoje konferencijoje Europos Parlamente. Norėčiau pristatyti pagrindinius 
argumentus. Skaityti toliau → 

2016 m. birželio 7 d. Darsyk apie Astravą: laikas neparodys, premjere. Kai mūsų šalies premjeras 
susitikimo su Europos Komisijos pirmininku J.-C. Junckeriu pabaigoje, trečiu klausimu aptaria 
Baltarusijoje statomos Astravo atominės jėgainės statybas – tai galbūt nestebina. Bet kai premjero 
klausia, ar jis tikisi griežtesnės Europos Sąjunga pozicijos dėl atominės, o jis atsako „manau, kad 
laikas parodys“ – tai jau yra savotiškas pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių, rinkėjų. Negi Lietuvos 
premjeras tikrai neturi jokių galios svertų ir negali daryti įtakos Europos Sąjungos darbotvarkei? 
Turiu pagrindo taip nemanyti. Skaityti toliau → 
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PABĖGĖLIŲ KRIZĖ 

2015 m. rugsėjo 4 d. Klaida būtų vėl statyti sienas Europos viduje. Europa šiandien susiduria su 

neįsivaizduojamos apimties pabėgėlių-migrantų krize. Ar Senasis žemynas gali žengti Vengrijos keliu, 

kuri nutiesė spygliuotų vielų tvoras ir mūrija 4 metrų aukščio užkardą? O gal Vokietijos keliu, kuri 

prieš keletą dienų numatė 10 milijardų eurų pabėgėlių klausimui spręsti? Skaityti toliau → 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nelauktas Lietuvos kaip drąsios šalies krikštas. Lietuvai nelauktai atėjo proga 

įrodyti, kas yra kas. Visi puikiai prisimename prieš keletą metų taip realiai ir neįgyvendintą Lietuvos 

pristatymo pasaulyje įvaizdžio strategiją, kurios pagrindinis šūkis „Lietuva – drąsi šalis“. Tai štai, 

unikali proga veikti ne žodžiais, bet darbais. Nors iš pažiūros pabėgėlių klausimas nelabai ką bendra 

su drąsa turi, bet Lietuvoje taip yra, vis dar trūkstant pagarbos ir atjautos kito tikėjimo, odos spalvos 

ar įsitikinimų žmonėms. Atrodantiems šiek tiek kitaip, nei mes. Mąstantiems kitaip. Skaityti toliau → 

2015 m. rugsėjo 23 d. Sirijos pabėgėliams turime suteikti galimybę vieną dieną grįžti namo. Tam, kad 

susitvarkytume su pagrindinėmis Europą kamuojančios pabėgėlių krizės priežastimis, būtina, kad 

Vakarų šalių lyderiai ir tarptautinė bendruomenė įsisąmonintų savo atsakomybę dėl Sirijos ir 

Artimųjų Rytų. Jau ketverius metus pasaulis nesugeba sustabdyti karo Sirijoje. Tai nebegali tęstis 

toliau. Skaityti toliau → 

2016 m. sausio 27 d. Šengeno erdvė – laisvė, dėl kurios verta pakovoti. Šių dienų debatai, ar 
Šengeno zona nieko nedarant subyrės po poros mėnesių, ar anksčiau, nėra kelias iš aklavietės. Lygiai 
taip pat, kaip antrasis 
„Grexit“ scenarijus, t.y. 
grasinimai Graikiją išsviesti iš 
Šengeno zonos. Tuo metu iš 
Amsterdamo atsklidusios 
kalbos apie Šengeno erdvės 
užšaldymą iki dvejų metų irgi, 
deja, yra tiktai bėgimas nuo 
problemų. Šengeno zona 
nėra pusfabrikatis ar daržovė, 
kurią išėmus iš kameros ir 
atšildžius ji vėl bus tinkama 
vartoti. Taigi – ar išvis yra 
išeičių iš šios gilėjančios 
krizės, kokios tos išeitys 
galėtų būti? Nepritariu 
euroskeptikams ar šiaip radikalams, sakantiems, kad vienintelis sprendimas yra užsitverti kuo 
aukštesnėmis sienomis. Paaiškinsiu, kodėl. Skaityti toliau → 

2016 m. kovo 11 d. Ar Turkija gali apsaugoti vartus į Europą? Šios savaitės Europos Vadovų Tarybos 
pirmininko Donaldo Tusko teiginys, kad pasiektas proveržis dėl migracijos krizės sprendimo, buvo 
šūvis pro šalį. Reikia pripažinti, kad pastarasis ES derybų raundas su Turkija buvo nevykęs. Iš esmės 
sprendimo paieškoms dirigavusi Vokietijos kanclerė A. Merkel vėl neišvengė klaidų. Ankstesnių 
klaidų nepripažinimas mus artina prie naujų ir, deja, neleidžia įtampai atslūgti. Vieši kanclerės 
pareiškimai, kad ES nesudarius susitarimo su Turkija Graikija paprasčiausiai neatlaikys, tiktai atspindi 
Vokietijos interesus bei poziciją. Tačiau netgi galimai sudarius pasiūlyto formato susitarimą su 
Turkija, pačiai Vokietijai tai reikštų naujas grėsmes dėl išaugusių migrantų srautų – ypač jei 
kalbėtume apie labai abejotiną bevizio režimo suteikimą Turkijai. Skaityti toliau → 
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BREXIT 

2015 m. lapkričio 20 d. Europa pagal D. Cameroną ar europiečius?. Didžiosios Britanijos premjeras 

Davidas Cameronas, neseniai pristatęs savo reikalaujamo pobūdžio viziją dėl reformuotos Europos 

Sąjungos, nepamiršo druskos. Tačiau pasiūlytas britiškas, tiksliau – D. Camerono Vyriausybės – 

receptas turi kelis esminius trūkumus. Skaityti toliau → 

2016 m. vasario 8 d. Finišui artėjant: Didžioji Britanija (Europos Sąjungoje). Europos Vadovų Tarybos 
pirmininko Donaldo Tusko neseniai iškeltas klausimas „būti ar nebūti“ skamba dramatiškai. 
Nesinorėtų, kad jau kurį laiką įtemptai besiklostanti drama dėl Didžiosios Britanijos (iš)likimo 
Europos Sąjungoje ir būsimo referendumo įgytų tragedijos žanro elementų. Arba taptų tik riebiu 
tortu ant lažybininkų stalo. Skaityti toliau → 

2016 m. birželio 17 d. Kasdienė neapykanta ar laisvės dvasia? Vakarykštis įvykis Jungtinėje 
Karalystėje ir žinia apie parlamentarės, kovotojos už žmogaus teises Jo Cox nužudymą sukrečia. 
Regis, šis įvykis taps dar viena labai liūdna iliustracija, prie ko kartais priveda kraštutinė ideologija. O 
ji ne tik sėja neapykantą, supriešina žmones, bet ir tiesiogine prasme traiško žmonių likimus. Plačiau. 

2016 m. birželio 29 d. Ar atsivers „Brexit“ vartai? „Brexit“ referendumo išvakarėse daug išsakyta 
apie mūsų draugus britus. Neabejoju, artimiausiomis dienomis nuomonių ir replikų bus dar daugiau. 
Mano manymu, viena yra aišku – britai neras geresnių ir patikimesnių draugų, nei keturis 
dešimtmečius turėjo ir tebeturi Europoje. Plačiau. 

TERORIZMAS 

2015 m. lapkričio 

17 d. Europa karo 

zonoje. Ką galime 

padaryti? Po 

siaubingų įvykių 

Paryžiuje aišku 

viena – Europa 

atsidūrė karo 

zonoje. Tai ne 

bandymai 

terorizuoti, ne 

terorizmas. Tai 

karas. Skaityti 

toliau → 

2016 m. kovo 24 d. Praėjo laikas melstis už ramybę Per savo darbo kabineto Briuselyje langą 
trečiadienį popiet beveik nemačiau praeivių, padangėje nebuvo lėktuvų. Užtai girdėjau 
tebekaukiančias sirenas, praskrendančius specialiųjų tarnybų sraigtasparnius. Vakar Europos 
Parlamento būstinėje į darbą atvyko tik labai menka dalis personalo. Ar Briuselis, jo gyventojai ir 
svečiai įbauginti? Turbūt taip. Ar užspeisti į kampą? Toks yra teroristų tikslas. Briuselio žmonės dar 
tikrai išeis į gatves, matyt, susiburs tūkstančiai. Visuomenės vieningumo ir solidarumo šių dienų 
žiaurumų bei teroro akivaizdoje reikia, tačiau, kaip ir kruvinų įvykių Paryžiuje atveju, to negana. 
Būtini greiti ir, galima sakyti, kieti politiniai sprendimai. Skaityti toliau → 
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ES ĮSPĖJIMO APIE DINGUSIUS VAIKUS SISTEMA 

2016 m. kovo 15 d. P. Auštrevičius: „Lietuva nebegali ignoruoti ES įspėjimo apie dingusius vaikus 
sistemos“ Europarlamentaras Petras Auštrevičius ragina Lietuvos Vyriausybę kuo greičiau prisijungti 
prie įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos „AMBER Alert Europe“, kuri jau veikia 16-oje Europos 
Sąjungos valstybių. Kreipimasis su prašymu imtis veiksmų išsiųstas Vidaus reikalų ministerijai. 
„Nematau priežasčių, kodėl Lietuva iki šiol atidėlioja ir delsia priimti atsakingus sprendimus.  
Pastaruoju metu akivaizdžiai matome, su kokiais skaudžiais mažamečių vaikų dingimo ar pagrobimo 
atvejais Lietuvoje susiduriame, ši problema tampa vis aštresnė. Pirmosios minutės ir valandos po 
vaiko dingimo yra lemtingos, todėl „AMBER Alert Europe“ sistema, užtikrinanti ne tik specialiųjų 
institucijų bei pasieniečių, bet ir gyventojų įsitraukimą į paiešką, privalo veikti. Vaikų ir jų tėvų teisė 
sulaukti deramos pagalbos turi būti svarbiausias prioritetas“, – sako Europos Parlamento narys 
liberalas P. Auštrevičius. Skaityti toliau → 

2016 m. gegužės 19 d. P. Auštrevičius: „Nesuprantama, kodėl Lietuvos valdžia nenori stiprinti 
dingusių vaikų paieškos sistemos“ Europarlamentarui Petrui 
Auštrevičiui nesuprantamas Lietuvos Vyriausybės ir Vidaus 
reikalų ministerijos nenoras jungtis prie tarptautinės 
įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos „AMBER Alert 
Europe“, sėkmingai veikiančios 16-oje Europos Sąjungos 
valstybių, bet ne Lietuvoje. P. Auštrevičius su paklausimu dėl 
„AMBER Alert Europe“ neseniai kreipėsi į Vidaus reikalų 
ministeriją, į tai gautas oficialus vidaus reikalų ministro 
Tomo Žilinsko atsakymas. „Vidaus reikalų ministro 
atsakymas ir požiūris į dingusių vaikų problemą, švelniai 

tariant, šokiruoja. Kai sakoma, kad papildomų priemonių imtis nereikia, kad dabartinė teisinė bazė ir 
taikomos paieškos priemonės yra efektyvios, o „AMBER Alert Europe“ galimai dubliuotų esamas 
funkcijas – tai skamba kaip atsisakymas, nenoras imtis iniciatyvos. Dabartinės priemonės tikrai nėra 
pakankamos, jei Lietuvoje ir toliau be žinios dingsta vaikai, jeigu jų artimieji paliekami nežinioje. Net 
vienas dingęs ir neatrastas vaikas Lietuvai yra per daug“, – teigia Europos Parlamento narys P. 
Auštrevičius. Skaityti toliau → 

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 

2016 m. birželio 7 d. Vertinkime ES paramą kaip gerą progą investuoti. Niekas neginčija, kad 
Europos Sąjungos parama Lietuvai per pastarajį dešimtmetį padarė milžinišką įtaką. Negalima 
pasikliauti vien statistika, bet skaičiai rodo, kad tik per 2007-2013 metus sukurta virš 4500 naujų 
darbo vietų, iki 2015 m. pabaigos ES finansinės paramos sulaukė daugiau kaip 11 tūkst. mažo ir 
vidutinio verslo įmonių. Tačiau šis komentaras skirtas anaiptol ne pasidžiaugti gerais praeities 
rezultatais. Reikia kalbėti apie Lietuvos ateities perspektyvą ir tinkamą, protingą bei efektyvų ES lėšų 
panaudojimą šių dienų perspektyvoje, iki 2020 metų. Skaityti toliau → 
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KONFERENCIJOS, RENGINIAI 

2014 m. lapkričio 19 d. įvyko EP Liberalų ir demokratų 

aljanso Europai politinės grupės (ALDE) konferencija 

„Kaip elgtis su Rusija?“, kurios iniciatorius bei 

pagrindinis organizatorius buvo EP narys Petras 

Auštrevičius. 

P. Auštrevičius, atidarymas konferenciją, pažymėjo, 

kad konferencijos tema yra sudėtinga, kaip ir pati 

Rusija. Jis priminė prieš 11 m. priimtą ES saugumo 

strategiją, kurioje buvo kalbama apie strateginę 

partnerystę su Rusija: „Šiandien matom, kad tai 

nepavyko. Kodėl? Visų pirma, ES geri ketinimai nebuvo 

pozityviai priimti Rusijoje, kuri turi savo strategiją, 

ideologiją ir požiūrį. Bet negalima kaltinti tik vienos 

pusės. ES elgėsi naiviai ir savanaudiškai. Ir ne tik ES 

buvo naivi, bet ir JAV. Po to, kas 2008 m. įvyko 

Gruzijoje, ES tęsė įprastinį bendradarbiavimą su Rusija, 

tarsi niekas nepasikeitė. ES neįvertino Rusijos 

propagandos. O tuo tarpu Rusija nutarė ir vėl 

pamėginti. Šį kartą – Ukrainoje.“  

 

2014 m. gruodžio pradžioje Briuselyje, EP nario Petro Auštrevičiaus iniciatyva, EP Žmogaus teisių 

komitete, buvo surengta speciali diskusija (klausymai) dėl Rusijos nusikaltimų Kryme ir Donbase. P. 

Auštrevičiaus kvietimu Briuselyje vykusiuose klausymuose dalyvavo Ukrainos žmogaus teisių 

komisarė Valerija Lutkovska, Krymo totorių Medžliso pirmininkas Refatas Čiubarovas, kiti žinomi 

Ukrainos žmogaus teisių gynėjai. „Rusija Kryme elgiasi kaip tikra okupacinė valdžia - tai, ką Lietuvai 

teko patirti Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo. Kryme vykdomas nelojalių Rusijos valdžiai 

žmonių persekiojimas – grupė totorių bendruomenės lyderių buvo priversti palikti regioną, kelios 

dešimtys žmonių rasti nužudyti arba yra tiesiog dingę be žinios. Šių nusikaltimų iki šiol niekas 

netiria“, – Briuselyje teigė P. Auštrevičius.  

2015 m. kovo 4 d. Briuselyje, Europos 

Parlamente, Europarlamentaro Petro 

Auštrevičiaus iniciatyva buvo surengtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečio minėjimo renginys, kuriame dalyvavo 

Lietuvos ir Europos Parlamento vadovai, 

parlamentų nariai. Daugiau apie renginį 

paskaityti galite: čia. Nuotraukų galerija.  

Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus 

iniciatyva kartu su Lietuvos Respublikos 

atstovybe prie Europos Tarybos 2015 m. 

kovo 11-ąją surengta tikro lietuviško ąžuolo sodinimo ceremonija didžiausiame ir seniausiame 

Strasbūro Oranžerijos parke (Parc de l’Orangerie). Plačiau skaitykite: čia. Nuotraukų galerija. 
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2015 m. birželio mėnesį 

Europos Parlamente Briuselyje 

liberalas Petras Auštrevičius 

surengė Maskvoje nužudyto 

Rusijos opozicijos atstovo B. 

Nemcovo ir jo bendražygių 

užbaigtos ataskaitos „Putinas. 

Karas“ pristatymą. Plačiau 

skaitykite: čia. Nuotraukų 

galerija. 

2015 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento narys Petras 
Auštrevičius viešėjo Hagoje, 
jaukioje Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Nyderlanduose, kur su savo kolega, liberalu, europarlamentaru iš Nyderlandų Hans van 
Baalen'u diskutavo apie laisvę šių dienų politinių aktualijų fone. Nuotraukų fotoalbumas. 
2015 m. rugsėjo 29 d. buvo susirinkusi Petro Auštrevičiaus vadovaujama Neformali Europietiškos 
Ukrainos draugų grupė, prie kurios yra prisijungę 48 europarlamentarai, susipažinti ir padiskutuoti 
su neseniai įkurtos Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ES Rytų strateginės komunikacijos 
komandos nariais. Nuotraukų fotoalbumas. 
 

2015 m. gruodžio 1 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje vyko Europos Parlamento 
nario Petro Auštrevičiaus ir Belgijos lietuvių bendruomenės organizuota jauki vakaronė vaikučiams ir 
jų tėveliams, kurios metu Panevėžio J. Miltinio gimnazijos jaunieji talentai atliko specialiai šiam 
vakarui sukurtą vaidinimą „Kalėdų belaukiant...“ Renginio fotoalbumas. 

2015 m. gruodžio 15 d. Atkirtis trolibanui. 

Europos Parlamente P. Auštrevičius 

inicijavo diskusiją „XXI-ojo amžiaus troliai: 

Kremlius Vakarų žiniasklaidoje“. Lietuvoje 

daugelis interneto naujienų portalų ir 

socialinių tinklų skaitytojų jau gerai 

atpažįsta trolius iš jų braižo ir skleidžiamo 

absurdiško melo, faktų iškraipymo 

konstrukcijų. Šimtai žinučių sėkmingai 

demaskuojama. Tą įrodo ir šviežiai 

pasir

odži

usi publikacija apie vieną Kremliaus propagandos mašinai 

dirbantį angliakalbį veikėją, kuris susiruošė vizitui į Baltijos 

šalis. Ši naujiena, vertinant vien pagal komentarų skaičių (kas 

nebūtinai rodo tikrąjį susidomėjimo lygį), susilaukė didelės 

reakcijos. Troliai tokiomis žiniomis naudojasi kaip platforma 

savo prasimanymams ir įžeidinėjimams skleisti. Konferencijos 

fotoalbumas. Konferencijos video įrašas. 

2016 m. kovo 1 d. praėjus metams po Rusijos opozicijos 

lyderio Boriso Nemcovo nužudymo, ALDE grupė Europos 

Parlamente bei daugybė Rusijos demokratinės opozicijos ir 
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pilietinės visuomenės atstovų Europos Parlamente susirinko drauge prisiminti jo kovą už laisvę, 

teigdami, jog geriausias būdas europiečiams paminėti Boriso Nemcovo atminimą – tai tęsti jo kovą 

už taikią, laisvą ir demokratišką Rusiją. Surengtoje konferencijoje „Rusijos europinių pamatų 

stiprinimas“ dalyvavo buvęs Rusijos premjeras Michailas Kasjanovas, Boriso Nemcovo dukra Žana, 

kiti Rusijos opozicijos politikai, Europos Parlamento nariai ir kiti garbūs svečiai. 

Diskusijoje Petras Auštrevičius teigė: „Jau eilę metų Rusijos opozicija yra persekiojama visais 

įmanomais būdais, įskaitant asmeninius grasinimus ir įžeidinėjimus. ES privalo reikalauti Rusijos 

gerbti savo pačios įsipareigojimus demokratijai ir žmogaus teisėms. Rusijos opozicinių partijų teisės 

turi būti gerbiamos“. Renginio vaizdo įrašas. 

2016 m. kovo 1 d. Europos Parlamente kovo 1 dieną, renginių 

Borisui Nemcovui metu, įvyko vieno iš Rusijos liberalų lyderio 

Ilja Jašin parengtos ataskaitos „Kadyrovas – grėsmė Rusijos 

saugumui“ pristatymas. 

Ataskaitoje pažymima: jei nieko nedarysime, nekelsime 

Ramzano Kadyrovo nusikaltimų garsiai, jo grupuotė taps šalies 

šeimininkais. Deja, daugelis Rusijoje apie tai tiesiog bijo kalbėti 

– tai suprantama, kai šalyje siautėja nebaudžiamumas. Nors 

užfiksuotas ne vienas atvejis, kai Ramzanas Kadyrovas pačių 

nusikaltimų vykdytojų buvo įvardytas kaip užsakovas, pats jis nė 

karto nebuvo apklausiamas. Vladimiras Putinas susikūrė 

savotišką Frankenšteiną, kurio nebegali kontroliuoti. Čečėnijos 

viduje veikia Ramzanui Kadyrovui pavaldžios ginkluotosios 

pajėgos, t.y. apie 20 tūkstančių žmonių armija. Tokios neturi 

jokia kita Rusijos „respublika“. Ataskaita (rusų kalba). 

2016 m. balandžio 6 d. Europos Parlamente įvyko Petro Auštrevičiaus inicijuota konferencija dėl 

„Šiaurės srautas 2“ dujotiekio projekto Baltijos jūroje statybos. Renginyje mintimis dalijosi Europos 

Komisijos viceprezidentas, 

atsakingas už energetinę sąjungą 

Maroš Šefčovič, buvęs Europos 

Parlamento vadovas Jerzy Buzek ir 

kiti pranešėjai. Petras 

Auštrevičiaus teigė: „Rusija jau 

nėra partneris, kai dujų kainą 

naudoja politiniais sumetimais. 

Tad lieka du variantai – nužudyti 

projektą ar jį priimti. Šis projektas 

yra sukurtas tam, kad būtų 

nužudyti alternatyvūs dujų 

šaltiniai, pavyzdžiui, SGD 

terminalai. Taip pat bus nužudyta 

Ukrainos ateitis Europoje ir visa ES Energetikos sąjunga.“ Nuotraukų albumas. 

2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamente Petro Auštrevičiaus iniciatyva įvyko seminaras 

„Kremliaus melas – koks yra Europos Sąjungos atsakas į dezinformaciją?“. 

Renginio video įrašas. 
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LANKYTOJŲ GRUPĖS IŠ LIETUVOS 

 
2014 m. spalio mėnesį Europos Parlamento ALDE frakcijos narį Petrą Auštrevičių Europos 
Parlamente aplankė pirmoji oficialiai remiama lankytojų grupė iš Lietuvos. Pagrindinio kelionės 
tikslo – apsilankymo Europos 
Parlamente metu lankytojai 
išklausė išsamų informacinį 
pranešimą apie Europos 
Parlamento veiklą, uždavė 
jiems rūpimus su EP teisės 
aktų leidyba susijusius 
klausimus, diskutavo su 
kelionės iniciatoriumi Europos 
Parlamento nariu Petru 
Auštrevičiumi, domėjosi jo 
įspūdžiais ir pastebėjimais 
einant naująsias pareigas ir 
stebėjo dalį tą dieną vykusio plenarinio posėdžio. Pakeliui į Strasbūrą buvo aplankyta Praha, 
Niurnbergas, pasižvalgyta po Prancūzijos Elzaso regioną, o grįžtant į Lietuvą susipažinta su 
Dresdenu. 
 
2015 m. Europos Parlamento narį Petrą Auštrevičių Parlamente aplankė dar keturios lankytojų 
grupės iš Lietuvos. Dvi iš jų lankėsi Briuselyje ir dvi – Strasbūre.  
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Pirmąjį 2016 m. pusmetį Petrą Auštrevičių Europos Parlamente Strasbūre ir Briuselyje aplankė trys 

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

turėjo galimybę stebėti dalį plenarinio posėdžio, kuriame buvo aptariamos aktualios problemos, su 

kuriomis šiuo metu susiduria Europos Sąjunga, ir iš Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus 

lūpų išgirsti apie darbą Parlamente bei užduoti rūpimus klausimus. Be viso to, pakeliui į Parlamentą 

buvo aplankyta nemažai įspūdingo grožio Europos miestų ir regionų. 
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VEIKLA LIETUVOJE 

2014 m.  
 
Spalio 10 d. – labdaros aukcionas sužeistiems 
Ukrainos kariams paremti (I dalis) 
 
Meno darbų aukcione surinktos lėšos yra skirtos 
mūšiuose sužeistų Ukrainos karių amputuotų 
galūnių protezavimui. 
Už paramą Ukrainai padėkoti į Lietuvos dailininkų 
sąjungos galeriją atvyko Ukrainos ambasadorius 
Valerijus Žovtenko. 
Aukciono rėmėju tapęs V. Adamkus prieš aukcioną 
pabrėžė, kad šįkart kolekcionieriai gali ne tik įsigyti 
puikių meno kūrinių, bet ir pademonstruoti savo 
kilnumą. Įpusėjus renginiui už 500 litų V. Adamkus 
nusprendė įsigyti Aldonos Dobrovolskienės darbą 
„Kalėdiniai pabarstai“. Kiti aukciono dalyviai nedrįso 
varžytis su kadenciją baigusiu prezidentu. 
Renginį vedęs Jogaila Morkūnas stengėsi skatinti 
visus aktyviai varžytis dėl kūrinių ir nepraleisti 
progos nebrangiai įsigyti kur kas daugiau vertus 
kūrinius. 
Pirmojoje aukciono dalyje surinkta 44 tūkst. litų.  
 

 

Lapkričio 28 d. – labdaros aukcionas sužeistiems 
Ukrainos kariams paremti (II dalis) 
 
Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje vykusiame 
meno darbų aukcione, skirtame sužeistiems 
Ukrainos kariams paremti, iš viso surinkta 107,8 
tūkst. litų. 
Meno darbų aukcionas buvo rengtas dviem etapais, 
iš viso parduoti 122 darbai – daugiausia tapybos, 
grafikos, taip pat – keramikos, skulptūros, 
juvelyrikos. Aukcionų metu brangiausiai parduotas 
tapytojos Sigitos Maslauskaitės darbas „Vyno 
gėrėja“(4000 Lt). Aukciono dalyviai taip pat aktyviai 
varžėsi dėl tapytojo Vyganto Paukštės darbo 
„Piknikas“ (parduotas už 3000 Lt), Ričardo 
Garbačiausko kūrinio „Karšta vasara“ (3000 Lt). 
Surengto meno darbų aukciono globėjas – 
Prezidentas Valdas Adamkus, tarp aukciono rengėjų 
ir partnerių – Lietuvos dailininkų sąjunga, 
nevyriausybinė organizacija „Gelbėkit vaikus“, 
bendrovė „Pirmas žingsnis“, Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija (LRT). 
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2015 m. 

Susitikimai Lietuvos 
miestuose 

Europos Parlamento ALDE frakcijos narys P. Auštrevičius su vizitu 
lankėsi Panevėžyje 
2015 m. vasario 18 d. Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius 
susitiko su Švenčionių krašto žmonėmis 
Europos Parlamento ALDE frakcijos narys Petras Auštrevičius lankėsi 
Šilutės rajone 
Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius lankėsi Kretingos rajone 
Europos Parlamento narys liberalas Petras Auštrevičius lankėsi 
Ukmergėje 
Europos Parlamento narys P. Auštrevičius Dauguose atidarė parodą 
„Maidano veidai“ 
 

 

Gegužės 9 d. – solidarumo eisena „Europos maršas“ ir nemokamas 
koncertas Europos dienai paminėti „Trauka“. 
„Europos diena visai Lietuvai yra puiki proga švęsti mūsų laisvę, kūrybą 
ir mūsų visų naujas galimybes. Tradicinė „Europos maršo“ eisena, kaip 
ir perspektyvių jaunų Lietuvos atlikėjų koncertas, leis smagiai 
įprasminti Europos dieną, o taip pat – mūsų visų solidarumą vardan 
vieningos ir stiprios Europos“, – vienas renginių iniciatorių, Europos 
federalistų sąjungos Lietuvoje prezidentas bei Europos Parlamento 
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vicepirmininkas 
Petras Auštrevičius.  

 

Liepos 18-23 d.  – jaunųjų ukrainiečių vasaros stovykla Lietuvoje. Ši Europos Parlamento Liberalų ir 
demokratų aljanso už Europą (ALDE) 
frakcijos remiama diskusija, kurioje 
dalyvavo ir Nepaprastasis ir įgaliotasis 
Ukrainos ambasadorius Lietuvoje J. E. 
Valerijus Žovtenko bei Ukrainos ambasados 
Lietuvoje Trečioji sekretorė ponia Svitlana 
Kovtun, yra įžanginė projekto, skirto iš 
neramių Ukrainos teritorijų pabėgusiems 
moksleiviams, dalis. Jauniems žmonėms, 
pakeitusiems gyvenamąją aplinką ir 
norintiems prisitaikyti prie kitos socialinės 
aplinkos reikalingi nauji įgūdžiai ir 
kompetencijos. 7 dienų vasaros stovyklos Lietuvoje metu 13 jaunų pabėgėlių (15-18 m.) ir 2 
vadovai dalyvavo mokymų kursuose, seminaruose, patyriminiuose žygiuose ir skrydžiuose tam, 
kad nugalėtų baimes, įgytų pasitikėjimo savimi, prisiimtų atsakomybę už savo veiksmus ir 
pasisemtų gerosios patirties iš Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų ir kitų struktūrų. 
 
Rugsėjo 18-19 d. – Europos Federalistų sąjungos ir Europos federalistų sąjungos Lietuvoje 
inicijuota konferencija apie Europos ateitį – „Federalistų darbotvarkė Europai: Baltijos šalių 
perspektyva. Iššūkiai saugumui, gynybai, ekonominei ir politinei sąjungai“. 
„Pastarojo meto įvykiai tik įrodo, kad Europa nepajėgi veikti ir priimti sprendimų po vieną. Lygiai 
taip pat Europai nereikia apsimestinio solidarumo – vienybės poreikis yra didesnis nei bet kada 
anksčiau. Todėl gilesnė integracija, gynybinė ir ekonominė prasme, yra tai, be ko Senasis žemynas 
šiandien negali žengti nė žingsnio į priekį“, – sako Europos federalistų sąjungos Lietuvoje 
prezidentas, Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius. Daugiau informacijos rasite čia. 
  

http://www.austrevicius.lt/?p=1853
http://www.austrevicius.lt/?p=1853
http://www.austrevicius.lt/?p=1859
http://www.austrevicius.lt/?p=1859
http://www.austrevicius.lt/?p=1880
http://www.austrevicius.lt/?p=1880
http://www.austrevicius.lt/?p=1897
http://www.austrevicius.lt/?p=1920
http://www.austrevicius.lt/?p=1920
http://www.austrevicius.lt/?p=1773
http://www.austrevicius.lt/?p=1773
https://www.facebook.com/PetroAustreviciausbiuras/photos/?tab=album&album_id=1653370868234516
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Spalio 16 d. – Seimo Europos klubo diskusija 
„Pabėgėlių krizė Europos Sąjungoje – solidarumo 
testas“ 
Ekonomistai dėl pabėgėlių atvykimo į Europą 
įžvelgia daugiau galimybių nei grėsmių, ES 
valstybėms toliau diskutuojant dėl solidarių 
sprendimų ir atsakomybės. Apie tai šiandien 
kalbėta Seimo Europos klubo ir Seimo Europos 
informacijos biuro surengtoje diskusijoje 
„Pabėgėlių krizė Europos Sąjungoje – solidarumo 
testas“. Daugiau informacijos rasite čia. 

 

 

2016 m. 

Sausio 22 d. – diskusija „Naminių gyvūnų 
ženklinimas ir registravimas“, kurioje P. 
Auštrevičius pabrėžė, kad privalomo ženklinimo 
nuostatos atitinka ES Gyvūnų sveikatos įstatymo 
nustatytą būtinybę modernizuoti iki šiol 
galiojančias valstybių praktikas siekiant apsaugoti 
gyvūnų sveikatą, nustatant atsakomybę tarp 
gyvūnų laikytojų, prekiautojų jais, veterinarų ir 
nacionalinės valdžios institucijų. Tai suteiktų 
geresnes stebėjimo ir kontrolės priemones 
kovoje su gyvūnų ligomis, o tai savo ruožtu turėtų 
užtikrinti didesnį visuomenės saugumą visose ES 
šalyse. 
 

 

 

 

Sausio 29 d. – Vytauto Didžiojo Universiteto, 
Norvegijos ir Švedijos ambasadų Lietuvoje ir 
Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje 
organizuota konferencija „Saugumas, 
bendradarbiavimas ir identitetas Šiaurės 
Europoje“. 
 

 
Vasario 19 d. – Seimo Europos klubo diskusija „Ar 
sugebėsime išsaugoti Šengeno sutartį?“ 
Diskusijoje buvo vieningai sutarta, kad būtinas 
išorinių Europos Sąjungos sienų stiprinimas, 
tačiau kol  kas tam labiausiai trukdo lėtas finansų 
perskirstymas ir jų trūkumas. Europos klubo 
prezidentas, Europos Parlamento narys Petras 
Auštrevičius akcentavo, kad būtinas vieningas 
visų Europos Sąjungos valstybių solidarumas ir 
praktiniai veiksmai sprendžiant neregėto masto 
migracijos problemas. Vaizdo įrašą rasite čia. 
 

 

 

http://www.austrevicius.lt/?p=2349
http://media.lrs.lt/video/video5/video/2016/2/5EE6B4EE-BBFD-4556-84A4-F0C66A47CFDA/MEDIUM/909e6bc0-3634-4e4d-996c-921dace966c6.mp4
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Balandžio 15 d. – knygos „Pirmasis Lietuvos 
dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija 
ar imitacija“ pristatymas ir diskusija „Lietuvos 
europėjimo perspektyvos ES krizės akivaizdoje“ 
Knygą pristatė jos bendraautoriai: VšĮ „Europos 
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ 
partneris ir valdybos pirmininkas dr. Klaudijus 
Maniokas ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir 
ekonominiai projektai“ partneris Darius Žeruolis. 
Diskusijoje dalyvavo Seimo narys Egidijus 
Vareikis, diskusiją moderavo Europos Parlamento 
narys, Seimo Europos klubo prezidentas Petras 
Auštrevičius. Vaizdo įrašą rasite čia. 
 
Gegužės 7 d. – Europos maršas 2016 yra tradicija 
tapusi pilietinė ir socialinė akcija, skirta paminėti 
Europos dieną drauge su bendraminčiais.  
Eisenos organizatoriai – Europos federalistų 
sąjunga Lietuvoje. Daugiau informacijos rasite 
čia. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Liepos 1 d. – Seimo Europos klubo diskusija „Brexit 
rezultatai ir Lietuvos interesai“. Diskusijoje kalbėjo Seimo 
opozicijos lyderis, Europos reikalų komiteto narys Andrius 
Kubilius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direktorius prof. Ramūnas 
Vilpišauskas, „Lietuvos ryto“ politikos apžvalgininkas 
Vytautas Bruveris. Renginį vedė Europos Parlamento (EP) 
narys, Seimo Europos klubo prezidentas Petras 
Auštrevičius. EP narys Petras Auštrevičius, pradėdamas 
diskusiją, apgailestavo, kad Didžiosios Britanijos 
referendumo rezultatai nedžiuginantys bei kėlė klausimą 
„ką reiškia Lietuvai tokia susiklosčiusi situacija Britanijoje?“ 
Taip pat jis pabrėžė, kad nerimą kelia Čekijos Respublikos 
prezidento kvietimas surengti referendumą dėl Europos 
Sąjungos ir NATO. Vaizdo įrašą rasite čia. 

 
 

 

 

 

Gegužės 27 d. – diskusija „Troliai prieš 
piliečius: žiniasklaidos vaidmuo ir 
atsakomybė“, kurią moderavo žurnalistė Rita 
Miliūtė, pranešimus skaitė Vokietijos 
televizijos kanalų ARD ir NRD žurnalistė 
Mareike Aden, Suomijos nacionalinės 
televizijos ir radijo kompanijos YLE žurnalistė 
Jessikka Aro, Europos išorės veiksmų 
tarnybos Strateginės komunikacijos padalinio 
pareigūnas Jon Kyst ir VU Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytojas ir mokslo darbuotojas Dr. Nerijus 
Maliukevičius. 
 

 

http://media.lrs.lt/video/video5/video/2016/4/5EE6B4EE-BBFD-4556-84A4-F0C66A47CFDA/MEDIUM/d476ff6b-5689-4d8e-9a08-28e8124f1e88.mp4
https://www.facebook.com/eurofederalistai/?fref=ts
https://www.facebook.com/eurofederalistai/?fref=ts
http://media.lrs.lt/video/VIDEO/2016/7/5EE6B4EE-BBFD-4556-84A4-F0C66A47CFDA/MEDIUM/7cc9dd05-5d18-4731-982c-56cf2826d976.mp4
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Liepos 13 d. – diskusija Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime 
„Prieglobsčio politika ir pabėgėlių integracija: tiesiame tiltus ar 
statome sienas?“  verslo, kultūros, politikos ir mokslo festivalyje, jau 
trečią kartą subūrusiam skirtingose pasaulio kraštuose gyvenančius 
lietuvius. 
 

 

 

 

 
Liepos 14-18 d. – Ukrainiečių karių-savanorių vizitas 
Lietuvoje 
 
Vizito tikslas – supažindinti ukrainiečius su Lietuvos 
liberalų partijos veikla, programa, veikimo būdais, 
pravesti diskusiją ES saugumo ir gynybos klausimais bei 
supažindinti juos su Lietuva, Lietuvos kariais ir šauliais. 
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PARODOS 
 
2014 m. 
 
Lapričio 18 d. Savicko paveikslų galerija ir Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras 
surengė fotokorespondento Martyno Ambrazo fotografijų parodos atidarymą. Parodoje buvo 
eksponuojamos įvairios tematikos fotografijos, fiksuojančios Lietuvos politinio gyvenimo akimirkas, 
kasdienius įvykius, mūsų ir užsienio šalių gamtovaizdžius. Daugiau informacija rasite čia. 
 
Tardamas įžanginį žodį parodos atidarymo metu Petras Auštrevičius pabrėžė, kad ši paroda yra 
pirmasis žingsnis siekiant atverti Europos Parlamento biuro Vilniuje duris visuomenei – menas, 
kultūra yra puikios priemonės komunikacijai ir bendradarbiavimui. Europarlamentaras taip pat 
akcentavo, jog panašios parodos bus rengiamos nuolatos, bei patikino, kad lauks menininkų 
iniciatyvų bendriems ateities projektams.  

  

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

 

 
2015 m. 
 
Sausio 17 d. – fotomenininkės, žurnalistės, LDS viešųjų ryšių atstovės Lilijos Valatkienės paroda 
„Refleksijos“. Žinoma žurnalistė ir fotomenininkė savo jausmus perteikia fotorefleksija. Emocinėms 
laiko permainoms fiksuoti ji ieško atspindžių vandenyje, šviesą atspindinčiuose objektuose, 
istorijos fragmentuose ir pasitelkusi šiuolaikines technologijas, sąmoningai, kryptingai moduliuoja 
sielos būsenas. 

http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/fotografo-parodoje-skonio-stiprikliu-pagrazinti-vaizdai.htm
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Vasario 6 d. – Kauno fotoklubo ir Vilniaus klubo „Fotokablys“ paroda „Laiko raštai“. Kiekviena 
nauja diena mus nustebina ir praturtina naujomis žiniomis, įspūdžiais. Kasdienybė taip pat kupina 

praradimų.  Jau 
tradiciniu tapęs dviejų 
foto-entuziastų klubų – 
Kauno Fotoklubo ir 
Vilniaus klubo 
„Fotokablys“ žiemos 
susitikimas kviečia jus 
pažvelgti į „Laiko raštus“. 
Etnografiniame Dzūkijos 
kaime, Pamerkiuose,  
nufotografuoti gyvenimo 
tėkmės fragmentai tapo 
tarsi tęsinys vasaros 
plenero metu sukurtos 
parodos „Nykstantis 
pasaulis“. Tai 
septyniolikos autorių 

bandymas įamžinti visa, kas trapu ir greitai bus prarasta arba negailestingai pasiglemžta 
šiuolaikinių technologijų. 

 

Kovo 6 d. – Natalijos Janekinos tapybos paroda „Kūrybos kelias“. „Drobėse išgyvenu ir savo 
praeities, ir dabarties refleksiją. Vaikų žaidimai, gimtadienis, vaikystės sapnai – visa tai laiko ženklų 
kalba. Gyvenimas – tai kelias, su savo pakopomis ir etapais. Šias slinktis atspindi charakteringų 
portretų ciklas, žymintis kelią iš vaikystės į paauglystę. Norėjosi „pagauti“ ir užfiksuoti šio virsmo 
pėdsakus paauglio įvaizdyje. Tai mintyse skrajojančio angeliško veido berniukas, jaunos mergaitės, 
būsimos moters koketiškas žvilgsnis, maištaujantis jaunuolis su pypke. Keliose drobėse atsispindi 
jau subrendusios, drąsios moters, atsidavusios motinos charakteris. Šiuose tapybos lakštuose 
nusėdo man ypač artimas jausmų ir prisiminimų pasaulis, kuriamas ilgesio ir džiaugsmo gijomis. 
Mano praeities ir dabarties pasaulis, įsivaizduojamas ir esamas.“ (N. Janekina) 
 
Balandžio 3 d. – Tapytojų grupės „Devyni vėjai“ paroda „Čia ir dabar“. Paroda ženklina savitą 
grupės veiklos tarpsnį, „Devyniems vėjams“ – devyneri. Ši paroda – tai mėginimas permąstyti 
pasaulio permainingumą, provokuoti pojūčių ir apmąstymų analizę. Tai mėginimas perprasti 
dabarties trapumą ir svajose irtis pirmyn. Visa kita – ČIA IR DABAR. 
 
Gegužės 8 d. – Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda „Susitikimas su Jurgiu Savickiu“  
Parodoje pristatyti Lietuvos centriniame archyve saugomi Jurgio Savickio diplomatinės, 
visuomeninės, kultūrinės veiklos dokumentai ir nuotraukos. Eksponuojami pranešimai aktualiais 
politikos klausimais, diplomatinių paskyrimų, susirašinėjimo kūrybinės ir visuomeninės veiklos 
klausimais dokumentai. 
 

Rugpjūčio 18 d. – III-iasis tarptautinis kūrybinis simpoziumas dailininkui Augustinui Savickui (1919-
2012) atminti ir rugpjūčio 25 d. tapybos plenero metu sukurtų darbų paroda. Visuomenei pristatyti 
darbai vienuolikos dailininkų iš Lietuvos ir užsienio, kurie pagerbdami meistrą tapė Vilniuje. 
Neretai, kai menininkas iškeliauja Anapilin, jo kūryba panyra į užmarštį, prisimiršta. Tačiau tapybos 
patriarchas Augustinas Savickas, pasak menotyrininkų, Lietuvos mene stovi tvirtai tarsi šimtametis 
ąžuolas – giliai įleidęs šaknis ir plačiai išskleidęs šakas. Jo vardas ir kūryba neatsiejami nuo XX a. 
lietuvių tapybos istorijos, tačiau ir nūdiena – jau XXI amžius yra jo laikas. Daugiau informacijos 
rasite čia.  

http://www.savickogalerija.lt/iii-tarptautinis-simpoziumas-skirtas-augustino-savicko-atminimui.html
http://www.savickogalerija.lt/iii-tarptautinis-simpoziumas-skirtas-augustino-savicko-atminimui.html
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Rugsėjo 18 d. – Savicko dailės mokyklos 15-ojo jubiliejaus proga tapybos plenero metu Nidoje 

sukurtų darbų paroda ir kūrybos katalogo pristatymas 
 

2015-ieji – Savicko dailės mokyklai ypatingi metai – ji švenčia 

penkioliktąjį gimtadienį. Jubiliejus buvo paminėtas tapybos 

pleneru Nidoje ir parodomis Nidoje bei Vilniuje. 

Per 15 Savicko dailės mokyklos veiklos metų baigimo diplomai 

buvo įteikti beveik šimtui žmonių. Džiaugu, kad į šią mokyklą 

mokytis ateina motyvuotos, susiformavusios asmenybės, 

turinčios gyvenimiškos patirties, savitą požiūrį. Buvę mokyklos 

mokiniai ne tik įgijo dailės pagrindus, bet ir meno žinių, 

piešimo bei tapybos įgūdžių, gerokai subrendo ir jų mąstymas 

bei pakito vertybių skalė. Juk žmogus, prisilietęs prie dailės, į 

gyvenimą žiūri plačiau ir jautriau. O jausdamas dvasinį 

pasitenkinimą, spinduliuoja geras emocijas savo šeimai bei 

aplinkai, kurioje dirba ir gyvena. 

Spalio 23 d. – Rolando Parafinavičiaus fotografijų paroda „Atgimimo natos“ (kaip džinsai ir 

rokenrolas griovė blogio imperiją Lietuvoje) 
  

 

2015 m. lapkričio 20 d. – Raimondo Savicko pastelės paroda 
 

„Šioje pastelių parodoje daugelyje darbų 

nurodytos keletas datų, pavyzdžiui, pradėta: 

2009, 2010, 2011 ar 2014 m., o baigta 2015 m. 

Toks procesas vis sugrįžti prie buvusiųjų darbų 

man būdingas tapant aliejumi ant drobės. Šį kartą 

užbaigtumo siekiau aliejinės pastelės technika ant 

popieriaus. Tikiuosi, kad pavyko išvengti 

akademinio kūrinio “užkankinimo”, vis tik 

norėjosi, kad išliktų pastelės lengvumas. 

Tematika įvairi: esu gimęs ir užaugęs Vilniuje, pamilęs ir nuo mažumės išvaikščiojęs jo nuostabų 

senamiestį, kiek vėliau susidomėjau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniu paveldu, taip 
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pat daug keliavau po Vakarų ir Pietų Europą. Keliaudamas išvydau ne tik puikius viduramžių 

miestus, bet ir susipažinau su jų istorija, kultūra. Taip gimė eilė darbų, kuriuos pavadinčiau 

„Miesto“ ciklu.“ (Raimondas Savickas) 
 

Gruodžio 18 d.  – Rūtos Eidukaitytės tapybos paroda „Spalvos, laikas ir vėl spalvos“ 

„Laikas lekia pro šalį šuoliais, dienos, mėnesiai keičia 
vieni kitus ir metai prabėga labai greitai. Rengdama 
parodą galvojau, ką galiu parodyti, kaip galiu 
pristatyti prabėgusį laiką. Pasirinkau tris temas: 
Vilnių, kuriame gyvenu ir kurį taip myliu. Jo raitytas 
gatveles, kurios įvingiuoja tiesiai į debesuotą dangų, 
raudonų stogų, medžių ir upių raizgalynę. Antra tema 
– mano taip mėgiami peizažai. Lietuviškas peizažas 
man be galo gražus ir artimas: aukštas dangus (ir vėl 
– debesys jame), daug žalumos, vandens, atspindžių 
vandeny. Galima tiesiog stebėti ir medituoti... Šį kartą 
tarp įprastų vasariškų peizažų atsirado ir žiemos motyvų – paskutinį kartą žiemą tapiau bene 
būdama studentė.“ 
<...> Tikiuosi, žiūrovas parodoje galės nors šiek tiek pajausti mano prabėgusių metų spalvas ir 

laiką.“ (Rūta Eidukaitytė) 

 

2016 m. 
 

Vasario 12 d. – Justino Krasucko parodos „Persona“ atidarymas 
„Įdomiausias aspektas, pasirodantis bene visuose jaunojo menininko kūriniuose – tai itin 
realistiniai, kone akademine maniera tapyti portretai ir visiškai nerealistiniai peizažai, netikroviška 
aplinka apglėbianti kūrinių herojus.“ (N. Krikščiūnaitė) Daugiau informacijos rasite čia. 
 

                  
 

 

Kovo 4 d. – Stasio Kavaliausko tapybos parodos „Pažadinta 
akvarelė“ atidarymas 
„Dailininkas Stasys Kavaliauskas daugeliui panevėžiečių žinomas 
kaip puikus akvarelistas — romantiškų krašto gamtovaizdžių 
meistras, savo kūriniuose įamžinęs Panevėžio miestą ir jo 
apylinkes.“ (S. Laurinavičius „Vietocentrinės Stasio Kavaliausko 
pasaulėžiūros refleksijos“) 
 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-02-15-justino-krasucko-paroda-persona-arba-statinio-judesio-plastika/140841
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Kovo 25 d. – tapytojų grupės „Devyni 
vėjai“ tapybos parodos „Mintys vėjyje“ 
atidarymas. Kiekvienas grupės dailininkas 
turi individualų požiūrį į pasaulį ir jį 
išreiškia per motyvą, spalvą, kompoziciją, 
potėpį. Tas meninės raiškos arsenalas kas 
kartą skiriasi, o paveiksluose bandoma 
pasinaudoti savu meninės vizijos 
suvokimu ir stilistika, laisvai pasirenkant 
iškilusį motyvą, bet išliekant atviriems 
tradicinei tapybai. Šioje dešimties metų 
jubiliejui skirtoje parodoje – naujausios 
„Devynių vėjų“ mintys. Daugiau 
informacijos rasite čia. 
 

 

 

 

Balandžio 29 d. – Arvydo Kašausko tapybos parodos atidarymas 
„A. Kašausko tapyba yra iš daugybės serijų ir atskirų kadrų sudėliotas reportažas apie Lietuvą, 
lietuviško kraštovaizdžio dokumentacija ir net tyrimas. Tapytojas keliauja po kraštą, regi jos 
miestelius ir bažnytkaimius, miškus ir pievas, pelkynus ir upes, atskirus viso to fragmentus bei 
platesnes panoramas (nekomentuosime jų tipiškų bruožų, nes tam juk žiūrovams ir pateikiami 
paveikslai), ir tai fiksuoja. Įamžina. Pastarasis pasakymas ypatingai tikslus, kadangi A.Kašausko 
nutapyti vaizdai sustingsta, nutvieksti saulės šviesos ir įvertinti tapytojo žvilgsnio – tam, kad liktų 
amžinybėje.“ (Dr. Vidas Poškus) Daugiau informacijos rasite čia. 
 
Gegužės 20 d. – Andriaus Makarevičiaus tapybos parodos „Matymo virpesiai“ atidarymas 
„Kažkurioje reinkarnacijoje ar bent ir dabartinės pasąmonės kampelyje jaunesnės lietuvių kartos 
tapytojas Andrius Makarevičius yra buvęs džiazo muzikantu. O gal net yra... Netgi galima 
identifikuoti, kokiu instrumentu šis menininkas turėtų groti – ogi saksofonu. Ir visai ne todėl, tapytojo 
darbuose iš tiesų sušmėžuoja variniai instrumentai arba muzikinė frazė pasigirsta pavadinime. Tiesiog dėl 
to, jog Andriaus tapyba yra muzikali. Tai yra – džiaziška. Visų pirma, ji yra linksma. Mūsų pavargusiame 

pasaulyje ir susiraukusioje visuomenėje tai yra geras, puikus ženklas!“ (Dr. Vidas Poškus) Daugiau 
informacijos rasite čia. 
 
Birželio 17 d. – fotografijos ir tapybos 
parodos „Truputis Afrikos“ atidarymas. 
Parodos idėją inspiravo autorių 
viešnagė Pietų Afrikos Respublikoje, o 
pavadinimą įkvėpė renginio kuratoriaus 
Raimondo Savicko senelio diplomato ir 
rašytojo Jurgio Savickio kelionių knyga 
„Truputis Afrikos“. Daugiau 
informacijos rasite čia. 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-24-devyniu-veju-paroda-mintys-vejyje/142307
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-24-devyniu-veju-paroda-mintys-vejyje/142307
http://www.savickogalerija.lt/arvydas-kascaronauskas-tapyba.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-16-apie-dziaza-andriaus-makareviciaus-tapyboje/144365
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-16-apie-dziaza-andriaus-makareviciaus-tapyboje/144365
http://www.savickogalerija.lt/truputis-afrikos.html
http://www.savickogalerija.lt/truputis-afrikos.html
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STAŽUOTOJAI 

Per šiuos keletą metų prie mūsų komandos buvo prisijungęs gražus būrys stažuotojų iš: 

 Lietuvos: Julija, Eglė, Dovydas, Agota, Kornelija. 

 Ukrainos: Tetiana, Nazariy. 

 Jungtinių Amerikos Valstijų: Adam, Sean, Mona, George, Maura, Zach. 

 Nyderlandų: Loes. 

Džiaugiamės jų indėliu į mūsų kasdienį darbą bei viliamės, kad įgyta patirtis Europos Parlamente bus 
vertinga jų tolimesniame kelyje. 

Dalinamės nuoroda į 2016 m. birželio mėnesį pradėtu kurti stažuotojų blog‘u anglų kalba: 
http://aninternsperspective.webs.com/  

 

http://aninternsperspective.webs.com/
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Kontaktai   

Europos Parlamento narys - Petras Auštrevičius  

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

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje:  

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

 Julija Kėkštaitė – el.p. juliija.kekstaite@europarl.europa.eu 

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

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras Lietuvoje:  

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

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

 

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

veiklą jo tinklalapyje - www.austrevicius.lt, Facebook socialiniame tinkle: "Petro Austreviciaus 

biuras" bei Twitter paskyroje: @petras_petras    

 

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

Petro Auštrevičiaus veiklą, įrašius savo el. p. adresą – ČIA. 

 

 

 

https://soundest.net/preferences/#/subscribe/54f02035ad27b2c76575cc35
https://soundest.net/preferences/#/subscribe/54f02035ad27b2c76575cc35

