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Brangūs bičiuliai, 

Prabėgus pusantrų mano kadencijos Europos Parlamente metų 

su malonumu pristatau Jums jau trečiąją savo veiklos ataskaitą. 

Pastarieji darbo Briuselyje, Strasbūre bei Lietuvoje mėnesiai, 

kaip ir ankstesnieji, pasižymėjo labai intensyvia darbotvarke - su 

daugybe susitikimų, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą 

politinės grupės posėdžių, dalyvavau begalėje įvairių 

konferencijų, renginių,  diskutavau komitetų, delegacijų 

posėdžiuose, o kur dar plenarinės sesijos Strasbūre bei 

produktyvūs ir mieli susitikimai Lietuvoje!   

Nors mano, kaip Europos Parlamento nario, darbas didžiąją 

laiko dalį yra Briuselyje bei Strasbūre, bet stengiuos beveik kiekvieną ketvirtadienio 

vakarą skubėti į oro uostą, kad savaitgaliui sugrįžčiau į mūsų brangią Lietuvą bei susitikti 

su Jumis. Tad penktadieniai, kartais ir šeštadieniai bei „žaliųjų savaičių” dienos yra 

skirtos pasimatyti su gimtosios šalies žmonėmis, siekiant pasidalinti darbo Europos 

Parlamente patirtimi bei išgirsti jūsų nuogąstavimus, džiaugsmus ir pastebėjimus. Turbūt 

retas jūsų žino, kas yra toji „žalioji savaitė”? Tai dažniausiai kartą per mėnesį Europos 

Parlamento nariams skiriama darbo savaitė dirbti valstybėse, kuriose jie buvo išrinkti.    

Štai jūsų dėmesiui 2016-ųjų metų pirmo pusmečio EP kalendorius, kuriame matosi, kada 

tokios savaitės bus artimiausiu metu. Lauksiu jūsų kvietimų pasimatyti ir tikiuos, kad 

mano komandos parengta ataskaita Jums bus įdomi. Gero skaitymo!  

Nuoširdžiai, Petras 
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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, 

nustatoma, kaip ateityje atrodys Europos Sąjunga. Komiteto 

pritarimas būtinas visiems tarptautiniams susitarimams, kuriais 

nustatomas 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. 

Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius:   

 Delegacija ryšiams su Afganistanu - pirmininkas  

Pažymint Europos Parlamento siekį stiprinti kylančias 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 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. 
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STATISTIKA   

Europos Parlamento nuomonė, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras Auštrevičius 

(2015.08.01-2015.12.31): 

 NUOMONĖ dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo (AFET_AD(2015)565044). 

P. Auštrevičius 2015 m. rugpjūčio - gruodžio mėnesiais prisidėjo prie 33-jų pasiūlymų dėl rezoliucijų 

ruošimo (žemiau išvardytos nuorodos į dokumentus, pradedant nuo naujausios): 

1. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 
Malaizijos 

2. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties 
Maldyvuose 

3. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ibrahimo 
Halawos, kuriam gresia mirties bausmė 

4. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 20-ųjų 
Deitono taikos susitarimo metinių 

5. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties 
Burundyje 

6. Motion for a resolution on Malaysia 

7. Motion for a resolution on "The Situation in the Maldives" 

8. Motion for a resolution on Ibrahim Halawa, potentially facing the death penalty 

9. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politinės padėties Kambodžoje 

10. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Afganistano, ypač žudynių Zabulo provincijoje 

11. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės Bangladeše 

12. Motion for a resolution situation in Cambodia 

13. Motion for a resolution on Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul 
14. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl masinio vaikų perkėlimo Nigerijoje dėl grupuotės „Boko 

Haram“ išpuolių 

15. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties 
Tailande 

16. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Centrinės 
Afrikos Respublikos 

17. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties 
bausmės 

18. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ali 
Mohammedo al-Nimro atvejo 

19. Motion for a resolution on the case of Ali 
Mohammed al-Nimr 

20. Motion for a resolution on the mass displacement of 
children in Nigeria as a result of Boko Haram attacks  

21. Motion for a resolution on the situation in Thailand 

22. Motion for a resolution on the Central African 
Republic 

23. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties bausmės 

24. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties 
Baltarusijoje 

25. Motion for a resolution on Azerbaijan  
26. Motion for a resolution on the situation in Angola 

27. Motion for a resolution on Russia in particular the case of Eston Kohver, Oleg Sentzov, and 
Alexander Kolchenko 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1412+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1412+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1409+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1409+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1402+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1402+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1362+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1362+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1348+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1348+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1416+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1411+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1405+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1263+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1258+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1257+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1273+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1270+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1003+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1003+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1002+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1002+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1000+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1000+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0998+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0998+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0997+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0997+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1022+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1022+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1020+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1020+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1012+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1009+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1009+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-1006+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0866+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0866+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0854+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0852+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0852+0+DOC+XML+V0//EN&language=lt
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28. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžano 

29. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Angolos 

30. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos, ypač Estono Kohverio, Oleho Sencovo ir 
Oleksandro Kolčenkos bylų 

31. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese 

32. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Baltarusijoje 

33. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese 
 

 Petras Auštrevičius šiuo laikotarpiu uždavė 7 parlamentinius klausimus: 

1. VP/HR - "Jabloko" lyderio Sergėjaus Mitrochino sulaikymas 

2. ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose 

3. Dėl televizijos kanalų transliavimo Turkijoje sustabdymo 

4. Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija 

5. VP/HR - Meksikoje dingusių studentų tarptautinis tyrimas 

6. Veiksmai prieš valstybes nares, pažeidžiančias visuotines prieglobsčio prašytojų teises 

7. VP/HR - Žmogaus teisių padėtis Bahreine ir Nabeelio Rajabo atvejis 
 

Taip pat 29 kartus pasisakė per Europos Parlamento plenarinius posėdžius įvairiais aktualiais 

klausimais ir pateikė vieną rašytinį pareiškimą dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų 

skrydžių. 

 

IŠREIKŠTA POLITINĖ POZICIJA, INICIATYVOS 

Gruzija 

 Lapkričio 26 d. (2015 m.) P. Auštrevičius Europos Parlamento posėdyje suplėšė nuotrauką su J. 

Stalino paminklu Gruzijoje  

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. 

 Spalio 29 d, (2015 m.) Gruzija su Stalino paminklais Europoje nelaukiama 

Gruziją žinome kaip įspūdingos gamtos ir svetingų žmonių kraštą. Ši Kaukazo valstybė pastaraisiais 
metais nuėjo nemažą kelią – pasirašė Asociacijos susitarimą su ES, sėkmingai didina savo prekybos 
apimtis ES šalyse, o artimiausiu metu laukiama ir ES sprendimo dėl bevizio režimo suteikimo. Ne kartą 
sakiau, kad Europos Sąjungos link artėjanti Gruzija vis dėlto turi neišspręstų problemų šalies viduje. Nuo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0856+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0846+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0845+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0845+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-0836+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0880+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0841+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000138+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-013775+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000105+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-012906+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-012739+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-012018+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt
http://www.austrevicius.lt/?p=2411
http://www.austrevicius.lt/?p=2411
http://www.austrevicius.lt/?p=2386
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2012 metų, kai valdžios vairą perėmė koalicija „Gruzijos svajonė“ su milijardieriumi B. Ivanišviliu 
priešakyje, matome daugiau nerimą keliančių ženklų. Nesupraskite klaidingai – M. Saakašvilio valdymo 
metais tikrai nebuvo viskas rožėmis klota, tačiau dabar pavojaus ženklai yra ryškūs ir jų ignoruoti 
negalima. 

Ukraina  

 Gruodžio 4 d. (2015 m,) P. Auštrevičius: 

„Bevizis režimas Šengeno erdvėje 

Ukrainai turi būti suteiktas 2016 

metais“  

Petras Auštrevičius kartu su grupe pagrindinių 
Europos Parlamento frakcijų narių ragina 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. 

 Lapkričio 11 d. (2015 m.) Ukraina negali likti praeities apkasuose  

Kas nutinka, kai šalis susiduria su karu ir agresija, o konfliktų zonas apima gilus žiemos įšalas? Tokia 
valstybė paprastai dingsta iš pirmųjų žiniasklaidos puslapių, vedančių naujienų antraščių, tarsi gyvenimas 
ten vėl klotųsi įprasta vaga. Pastarojo dalyko apie Ukrainą tikrai negalima pasakyti. Kitas dalykas – šaliai 
vis dar reikia įgyvendinti pluoštą būtinų reformų, kadangi esamas status quo neleis plačiau atverti 
Europos Sąjungos durų. Iššūkiai atrodo ne ką mažesni, nei sustabdyti iki dantų ginkluotą kariuomenę. 
Kalbant apie artėjimą prie ES standartų, 
Ukrainos namų darbų sąrašas netrumpėja. 

 Spalio 21 d. (2015 m.) P. Auštrevičius 

Briuselyje surengė akciją, skirtą padėti 

milijonams namų netekusių ukrainiečių  

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.  

Akcijos pradžios paskelbimo fotoalbumas. 
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Baltarusija 

 Spalio 15 d. (2015 m.) 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.  

 Rugsėjo 10 d. (2015 m.) Europarlamentaro Petro Auštrevičiaus kalba EP plenarinėje sesijoje dėl 

situacijos Baltarusijoje  

Baltarusiją A. Lukašenka valdo jau 21-us metus. Ima atrodyti, kad mes, Europos Sąjunga, išsekome ir 
esame ganėtinai sutrikę, ieškodami būdų padėti Baltarusijos žmonėms. Per visą šį laikotarpį išbandėme 
daugybę sprendimų: sankcijos, keliavimo apribojimai, turto įšaldymas, tačiau viskas baigdavosi tik 
nuosaikia kritika. Turiu atvirai pripažinti, jog nemanau, kad Lukašenkos elgesys greitu metu pasikeis į 
gera, o ir jis tai ne kartą įrodė savo veiksmais. 

 Rugpjūčio 28 d. (2015 m.) Parodomieji A. Lukašenkos manevrai 

Praėjusį savaitgalį 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. 

Rusija 

 Lapkričio 24 d. (2015 m.) 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. 

 Rugpjūčio 12 d. (2015 m.) Petras Auštrevičius: 

„Rusijos persekiojamam A. Nekrasovui turime 

ištiesti pagalbos ranką“ 

Kremliaus persekiojamam Rusijos opozicijos atstovui A. 
Nekrasovui Lietuva turėtų ištiesti pagalbos ranką ir 
operatyviai suteikti politinį prieglobstį, – teigia 
europarlamentaras Petras Auštrevičius. 
P. Auštrevičius dar liepos pabaigoje raštu kreipėsi į 
Europos Sąjungos užsienio reikalų įgaliotinę Federicą 
Mogherini, ragindamas ES nusiųsti savo atstovus į Kiprą, 
kad būtų užtikrintas teisingas ir bešališkas procesas šioje 
šalyje nagrinėjant Rusijos ekstradicijos prašymą dėl A. 
Nekrasovo. 
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Energetika 

 Europos Parlamentas nepasiduoda ir toliau daro spaudimą Europos Komisijai dėl „Šiaurės srauto 

II“ dujotiekio Baltijos jūroje projekto nutraukimo 

Petras Auštrevičius kartu 

su kitais Europos 

Parlamento nariais 

gruodžio mėnesio viduryje 

dar kartą laišku kreipėsi į 

ES klimato ir energetikos 

komisarą Miguelį Arią 

Cañetę išreikšdami 

susirūpinimą, kad Šiaurės 

srauto dujotiekio pajėgumų 

padvigubinimas 

prieštarauja Europos 

energetikos sąjungos 

tikslams -energijos šaltinių 

ir kelių diversifikavimui, 

siekiant švarios, saugios ir pigos energijos Eropos valstybėms užtikrinimo. Jei šis projektas nebus 

sustabdytas ir įgyvendintas, šis dujotiekis dar labiau padids Europos energetinę priklausomybę nuo 

Rusijos ir dujų monopolio „Gazprom“. 

 Spalio 9 d. (2015 m.) 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. 

 Rugsėjo 17 d. (2015 m.) 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.  

 Rugsėjo 8 d. (2015 m.) P. Auštrevičius: „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. 

Pabėgėlių krizė 

 Rugsėjo 23 d. (2015 m.) 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. 
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 Rugsėjo 10 d. (2015 m.) 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. 

 Rugsėjo 4 d. (2015 m.)  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? 

Įžvalgos 2016-iesies metams 

 Gruodžio 30 d. (2015 m.) P. Auštrevičius. Ką verta daryti, jei norime pokyčių 2016-aisiais  

Artėjant metų virsmui norisi galvoti tik apie gerus dalykus, teigiamus ir svarbius pokyčius. Turbūt dažnas 
2016 metus pasitiksime duodami tam tikrą pažadą sau ar artimiesiems, įsipareigodami nuveikti daugiau. 
To paties norisi palinkėti ir svarbiausioms valdžios institucijoms. Kitų metų rudenį laukia nauji Seimo 
rinkimai, todėl kai kas jau iš anksto nurašo ateinančius 2016-uosius, manydami, kad politiniame turguje 
realių ir Lietuvai svarbių sprendimų tikėtis neverta. Tikriausiai taip galvojantys bent iš dalies teisūs.  

Kiti pasisakymai, įžvalgos, iniciatyvos  

 Gruodžio 10 d. (2015 m.) Mūsų teisės – ar tikrai „vienodai šviečia“?  

Šiandien minime Tarptautinę žmogaus teisių diena. Sakysite, kas iš to – kol mūsų neliečia, tol „vienodai 
šviečia“? Mūsųteisės ir laisvės, prabėgus beveik 70 metų nuo garsiosios Jungtinių Tautų Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos, vis dar dažnai suvokiamos per siaurai arba net klaidingai. Lietuvos atveju, be 
abejonės, įtakos turėjo ilgi okupacijos dešimtmečiai. Kita vertus, jau ketvirtį amžiaus esame laisvi. Kas 
trukdo pasiekti ryškesnių pokyčių? 

 Gruodžio 2 d. (2015 m.) Pirmojo Laisvės premijos laureato žodžius prisimenant  

„Svarbiausias mūsų veiklos stimulas buvo gėda. Mes tiesiog norėjome save gerbti“, – apie sovietmetį ir 
pasipriešinimą 2012 metų sausį kalbėjo Lietuvoje viešėjęs pirmosios Laisvės premijos laureatas, Rusijos 
disidentas ir žmogaus teisių gynėjas Sergejus Kovaliovas. Paprasti ir tikslūs žodžiai, kuriuos verta 
prisiminti šiandien, sausio 13-ajai artėjant. 
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 Lapkričio mėnesio 
pabaigoje Petro 
Auštrevičiaus iniciatyva 
ALDE grupė kreipėsi į 
Saudo Arabijos Užsienio 
reikalų ministeriją, 
reikalaudami atšaukti 
mirties bausmės 
nuosprendžius 55-iems 
žmonėms, iš kurių net 2 
nepilnamečiai, už 
„nusikaltimus prieš 
valstybę“. Petras 
Auštrevičius pasmerkė 
mirties bausmės skyrimą 
paaugliams „Paaugliai 
dažnai klaidingai įvertina 
savo veiksmų pasekmes, 
skirti jiems tokią bausmę 
yra papraščiausiai 
nežmogiška“. 

 

 

 

 Lapkričio 20 d. (2015 m.) 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. 

 Lapkričio 17 d. (2015 m.) Europa karo 

zonoje. Ką galime padaryti?  

Po siaubingų įvykių Paryžiuje aišku viena – 

Europa atsidūrė karo zonoje. Tai ne bandymai 

terorizuoti, ne terorizmas. Tai karas. 

 Spalio 2 d. (2015 m.) P. Auštrevičius: 

„Kazachstano režimui negalime leisti 

susidoroti su savo oponentais“ 

Europarlamentaras Petras Auštrevičius ragina 

atsakingas Lietuvos institucijas kuo greičiau suteikti politinį prieglobstį Kazachstano piliečiui, buvusiam 

šalies opozicijos rėmėjui Syrimui Šalabajevui, nes jo gimtinėje organizuojamas baudžiamasis 

persekiojimas yra paremtas politiniais motyvais. 
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Renginiai, konferencijos 

 Gruodžio 15 d. (2015 m.) Atkirtis trolibanui  

Prieš kelias dienas Europos Parlamente inicijavau 
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 pasirodžiusi 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. 
 

 

 Gruodžio 1 d. (2015 m.) 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. 

 

 Spalio 21 d. Petras Auštrevičius susitiko su „LT Big 
Brother“ Beniliukso regiono dalyviais ir Lietuvos 
teisininkų draugijos Briuselio skyriaus nariais. 
(nuotraukų ©Bogdan Sandru) 
 

 Rugsėjo 29 d. (2015 m.) 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. 

 

 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. 
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ALDE partijos kongresas Budapešte 

Lapkričio 19-21 dienomis europarlamentaras Petras 
Auštrevičius dalyvavo ALDE partijos kongrese Budapešte, 
kurio metu buvo išrinkta naujoji Europos liberalų partijas 
vienijančios grupės vadovybė. Sveikiname kolegą 
europarlamentarą iš Nyderlandų Hans van Baalen tapus 
naujuoju ALDE partijos pirmininku. Daugiau apie vykusį 
kongresą galite paskaityti anglų kalba: ČIA. 

 

Lankytojų grupės 

 Spalio 6 d. (2015 m.) Europos Parlamento narį Petrą Auštrevičių Parlamente Strasbūre aplankė 
trečioji 2015 metais oficialiai remiama lankytojų grupė iš Lietuvos. Didžiąją keliautojų dalį sudarė 
spalio 2-ąją savo profesinę šventę – Policijos dieną – minėję Vilniaus apskrities policijos 
pareigūnai. 

 

 Gruodžio 2 d. (2015 m.) Europos Parlamente Briuselyje apsilankė ketvirtoji šiais metais Europos 
Parlamento nario Petro Auštrevičiaus oficialiai remiama lankytojų grupė iš Lietuvos.  

Pagrindinio kelionės tikslo – apsilankymo Europos Parlamente (EP) metu lankytojai turėjo galimybę iš EP 
nario Petro Auštrevičiaus lūpų išgirsti pranešimą apie jo darbą Parlamente, opiausius šiuo metu 
sprendžiamus klausimus ir iššūkius, su kuriais susiduria Europa ir visas pasaulis. Vėliau, P. Auštrevičiui 
išskubėjus į kitus susitikimus, išsamiu informaciniu pranešimu apie Parlamento veiklą pasidalijo EP Vizitų 
ir seminarų skyriaus atstovė Ringailė Razauskienė, o po jos prie susitikimo prisijungė ir EP pirmininko 
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patarėjas bei Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius, kuris pasidalijo itin 
įdomia ir išskirtine patirtimi dirbant su aukščiausiais Europos ir pasaulio pareigūnais. 

VEIKLA LIETUVOJE 

 Spalio 16 d. (2015 m.) Seime diskutuota apie 

pabėgėlių srauto į Europą nulemtas grėsmes ir 

galimybes  

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“. 
Diskusijoje dalyvavusi DNB banko vyriausioji ekonomistė Baltijos šalims Jekaterina Rojaka pažymėjo, kad 
šiuo metu dėl pabėgėlių atvykimo įžvelgia daugiau galimybių nei grėsmių. 

 Rugsėjo 18-19 d. Vilniuje vyko 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.   

Konferencijos fotoalbumas 
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Parodos  

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus iniciatyva jo biure Vilniuje bent kartą per mėnesį yra 

rengiami įvairių menininkų parodų atidarymai, kurių tikslas – atverti Europos Parlamento nario biuro  

duris visuomenei – menas, kultūra yra puikios priemonės komunikacijai ir bendradarbiavimui.  

 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 meistro atminimą 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. 

 

 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. Džiugu, 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. 

 

 Lapkričio 20 d. – Raimondo Savicko pastelės paroda 
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„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.  

<...> Viliuosi, kad angelų, praeivių, romantiškų porelių ar seno miesto dvasių prototipai, nors ir bylodami 

tikrovės reliatyvumą, vis tik nors trumpam ne tik sustabdys netvaraus laiko akimirką, bet ir pakylės virš 

paprastos kasdienybės.“ (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. Trečia parodos tema – prancūziška. Šią vasarą 

mėnesį praleidau Paryžiuje, pačioje jo širdy – prie Paryžiaus Dievo Motinos katedros – esančioje 

tarptautinėje menininkų rezidencijoje. Šalia – parkai, Senos upė. Dienomis lankydavausi muziejuose ir 

piešdavau eskizus tuose parkuose ar upės pakrantėje, sėdėdama tarp prancūzų, gurkšnojančių vyną, 

piknikaujančių. Vakarais ir kartais naktimis tapydavau studijoje miniatiūras. Paryžiuje tapydama 

eksperimentavau, visiškai atsisakiau baltos spalvos, plonai tepiau dažą ant drobės, todėl šie maži 

paveikslėliai kiek kitokie. <...>  Tikiuosi, žiūrovas parodoje galės nors šiek tiek pajausti mano prabėgusių 

metų spalvas ir laiką.“ (Rūta Eidukaitytė) 

 

SAVAITINIAI VIDEO PASAKOJIMAI APIE PRAĖJUSIŲ DIENŲ AKTUALIJAS 

Kviečiame peržiūrėti kiekvieną darbo savaitę Europos Parlamente rengiamus trumpus 

video įrašus, kuriuose EP narys Petras Auštrevičius pasidalina savo mintimis apie tų dienų 

aktualijas, nuveiktus darbus – ČIA. 
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Kontaktai   

Europos Parlamento narys - Petras Auštrevičius  

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

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje:  

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

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

Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras Lietuvoje:  

 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. 
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