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Europa dar niekad nebuvo tokia susiskaldžiusi – sako skeptikai, aš manau, kad Europa dar 
niekada neturėjo galimybės būti tokia vieninga. Po vieną kovoti sunku, o šiandien tai tiesiog 
neįmanoma.


Kur bepažiūrėsi – į ekonomikos skatinimo planus, socialinius reikalus ar klimato kaitą, visa 
tarpusavyje taip tampriai susiję, kad palietęs vieną akmenėlį, neišvengiamai išjudini visą 
akmenų masyvą.


Daug kas šiomis dienomis linkę piešti niūroką ar net apokaliptinį vaizdą. Daug kas bando 
sakyti, kad užduotys senajai Europai – per sunkios, kad žodžių ir ambicingų tikslų nelydi 
veiksmai, kad paprasčiausiai  praėjo laikas svajoti.


Aš manau atvirkščiai – Europai atėjo laikas. Atėjo laikas kurti naujas sistemas, kurios 
ekonominės ir socialinės gerovės kūrimą tiesiogiai susietų su atsakingu įsipareigojimu 
aplinkai. Atėjo laikas kurti sistemą, kurioje vardan europietiško saugumo ir gynybos teks 
priimti anaiptol ne pačius populiariausius sprendimus. Taip, tai reikės daryti ir dėl vis 
agresyvesnių kaimynų iš Rytų, Rusijos ir augančios Kinijos įtakos. Atėjo laikas pasakyti, kad 
mūsų ekonominis ir socialinis saugumas visiškai neatsiejamas nuo saugios kaimynystės ne 
tik greta Europos sienų, bet ir gerokai toliau, giliau.


Kviečiu susipažinti su mano antrosios kadencijos Europos Parlamente pirmojo pusmečio 
ataskaita ir pagrindinėmis mano politinėmis iniciatyvomis.


Į Ž A N G I N I S  Ž O D I S
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Šiuos penkerius kadencijos metus (2019-2024 m.) dirbsiu Europos liberalų ir demokratų frakcijoje „Renew 
Europe“ (liet. „Atnaujinkime Europą“). „Renew Europe“ yra trečia pagal dydį frakcija Europos Parlamente, 
vienijanti 108 narius iš 22 ES valstybių. Mūsų politinės grupės prioritetai – demokratija, tvarumas ir klestėjimas.


Mano asmeninės politinės veiklos prioritetai – tolesnis darbas Europos Parlamente, siekiant suburti dideles ir 
mažas, svarbiausia, veiksmingas koalicijas, galinčias stiprinti Europą ir ginti demokratijos vertybes Europoje, jos 
artimojoje kaimynystėje ir už jos ribų.


Antrą kadenciją dirbu Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete. Tai man – didelė garbė ir įsipareigojimas. 
Šią kadenciją didelį dėmesį skirsiu mūsų kaimynei Baltarusijai. Esu paskirtas Europos Parlamento pranešėju šios 
šalies klausimais. Tikiuosi, kad pavyks pasinaudoti šia pozicija ir dėl Lietuvai ypač aktualios problemos – netoli 
Vilniaus statomos Astravo atominės elektrinės reikalų sprendimo. Jau perspėjau ES vadovus, kad į ES rinką 
negalima įsileisti nešvarios Astravo elektros energijos. Tuos darbus tęsiu ir toliau. Astravas, nėra abejonių, lieka 
esminis klausimas, kai kalbame apie bet kokį galimą ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą.


Žinoma, toliau tęsiu veiklą dėl laisvos Ukrainos, jos pažangos, žmonių gerovės ir šios šalies teritorinio 
vientisumo. ES savo arsenale turi daug instrumentų, kuriuos gali panaudoti ir, tikiuosi, dar panaudos vardan 
demokratiškos Ukrainos. Saugios ir demokratiškos ES kaimynystės kūrimas išlieka tarp svarbiausių mano darbo 
prioritetų šios kadencijos metu, todėl mano įsipareigojimai galioja visoms ES Rytų partnerystės šalims, kurios, 
įvykdžiusios ES keliamus reikalavimus, turi būti tinkamai įvertintos ir paskatintos naujoms reformoms, būsimai 
narystei pačioje ES.
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Žinoma, mano darbas ir toliau neapsiribos Briuseliu ir Strasbūru. Kiekvieną savaitę grįžtu į 
Lietuvą tam, kad pabendraučiau ir pasidalinčiau europinėmis perspektyvomis su kiekvienu 
iš Jūsų, mūsų pilietine bendruomene, jaunimu. 


Tikiu, kad mūsų bendri veiksmai yra prasmingi ir naudingi. Tikiu, kad kiekvienas kuriame 
Lietuvą, ir man garbė tai daryti kartu su Jumis! Kviečiu susipažinti su išsamia mano veiklos ir 
darbų ataskaita Europos Parlamente bei Lietuvoje.


Kaip visuomet – lauksiu Jūsų laiškų ir nuomonių socialiniuose tinkluose, juos galite rašyti ir 
www.petras.lt arba užsukti į mano biurą Vilniuje, Utenoje, Briuselyje ir Strasbūre.  
Iki susitikimų!
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Ačiū Jums už pasitikėjimą - 2019 m. 
gegužės 26 d. buvau išrinktas antrajai kadencijai 
Europos Parlamente (EP).


Priklausau Europos liberalų ir demokratų frakcijai 
„Renew Europe“ (liet. „Atnaujinkime Europą“). 
„Renew Europe“ Parlamente pakeitė Liberalų ir 
Demokratų aljansą už Europą (ALDE). „Renew 
Europe“  – Parlamento Centro frakcija, tvirtai 
orientuota į piliečius. Frakcijos 
pamatinės vertybės –  laisvė ir žmogaus teisės. 
Mūsų grupės politinėje darbotvarkėje – 
įsipareigojimas kurti klestinčią ir darnią Europą, 
rasti balansą tarp  ekonominio ir socialinio 
vystymosi.


P A G R I N D I N I A I  F A K T A I  T R U M P A I

Europos Parlamento frakcijos 

NI - Jokiai frakcijai nepriklausantys 
nariai laikomi „neprisijungusiais“ (angl. 
„non-attached“, o pranc. „non-inscrits“).





Kaip ir Lietuvos Seime, Europos Parlamente didelė darbo dalis 
vyksta komitetuose. Pagrindinis komitetas kuriame dirbu, yra 
Užsienio reikalų komitetas bei du jo pakomitečiai: Saugumo ir 
gynybos bei Žmogaus teisių. Taip pat, esu pavaduojantysis 
narys Transporto ir turizmo pakomitetyje.    


Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį vystant ir 
palaikant glaudžius santykius su trečiosiomis šalimis bei 
tarptautinėmis organizacijomis. Esu Parlamento Delegacijos 
ryšiams su Afganistanu vadovas. Taip pat esu šių delegacijų 
narys: 


• Delegacija ryšiams su Baltarusija;   

• Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos 
komitete ;        1

• Delegacija EURONEST   parlamentinėje asamblėjoje;  2

        

• Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja. 

Kita veikla, kuria labai didžiuojuosi – tai Europietiški susitikimai 
su jaunimu ir vietos bendruomenėmis Lietuvoje. Ši veikla 
daugiausia vykdoma savaitgaliais, kuriuos stengiuosi leisti 
namuose, Lietuvoje.                


ES ir Ukrainai pasirašius Asociacijos sutartį, Komitetas įsteigtas su tikslu vertinti sutarties įgyvendinimo pažangą ir formuoti darbo prioritetus.1

EURONEST parlamentinė asamblėja yra parlamentinis forumas, kuriuo skatinama sukurti sąlygas, būtinas Europos Sąjungos ir Rytų Europos partnerių politinei asociacijai ir tolesnei 2

ekonominei integracijai spartinti. Asamblėja prisideda prie Rytų partnerystės stiprinimo, plėtojimo ir matomumo kaip parlamentinio konsultavimosi, partnerystės priežiūros ir 
stebėsenos institucija.

P A G R I N D I N I A I  F A K T A I  T R U M P A I
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P A G R I N D I N Ė   V E I K L A

DARBAS UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETE

Šią kadenciją toliau tęsiu darbą Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete, kuriame turiu 
galimybę daryti įtaką ne tik Europos Sąjungos bendrajai užsienio ir saugumo politikai, prižiūrėti, kaip 
panaudojamos ES išorės veiksmams skirtos lėšos, bet ir pats rengti bei inicijuoti įvairius pranešimus ir 
rekomendacijas. Tai formuoja ES užsienio politiką tokiais klausimais kaip ES Rytų partnerystės politika, 
apimanti santykius su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Moldova, Sakartvelu ir Ukraina. Tokiu būdu 
sprendžiami klausimai ir dėl finansinės pagalbos besivystančioms šalims. 


Šiuo metu esu vienas iš rengėjų šių EP Užsienio reikalų 
komiteto dokumentų: 

1. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės 
veiksmų tarnybai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 
2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio 
susitikimui; 

2. Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos 
susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų 
readmisijos sudarymo; 
 

3. Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos 
susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 
sudarymo. 

Kaip galite pastebėti iš 
rengiamų dokumentų, šią 
penkerių metų kadenciją 
ketinu skirti daugiau 
dėmesio Baltarusijai. Esu 
paskirtas Europos 
Parlamento pranešėju 
Baltarusijai. Tikiuosi, kad 
pavyks pasinaudoti šia 
pozicija ir dėl Lietuvai ypač 
aktualios problemos –  
netoli Vilniaus statomos 
Astravo atominės elektrinės 
reikalų sprendimo.
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Darbas EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje  
Per ateinančius metus esu pasirengęs daugiau savo dėmesio skirti 
Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politikai. Džiaugiuosi savo 
politinės grupės „Renew Europe“  kolegų išreikštu pasitikėjimu mane 
paskirti šio pakomitečio koordinatoriumi savo frakcijai Europos 
Parlamente. Koordinatoriaus pozicija suteikia galimybę kartu su kitų 
politinių grupių koordinatoriais prisidėti prie darbotvarkės formavimo, 
dokumentų rengimo, konferencijų, teikti siūlymus europarlamentarų 
komandiruotėms bei koordinuoti frakcijos kolegų darbą.


Tarp mano tikslų – stiprinti ES saugumo ir gynybos pajėgumus, ypač 
karinio mobilumo ir bendrų mokslinių tyrimų srityse. Sieksiu didinti 
dėmesį tokiems patikimiems partneriams kaip Moldova, Sakartvelas ir 
Ukraina bendroje ES saugumo ir gynybos politikoje. Papildomo dėmesio 
pareikalaus ir santykiai su Jungtine Karalyste, po jos išstojimo iš Europos 
Sąjungos. 
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Darbas Žmogaus teisių pakomitetyje 
Europarlamentarai be narystės 
pagrindiniame pasirinktame komitete 
taip pat turi galimybę būti 
pavaduojančiais EP komiteto nariais. 
Tai reiškia, kad yra sudarytos sąlygos 
sekti komiteto veiklą, prisidėti prie 
dokumentų rengimo ir diskusijų, tiesa, 
balsuoti galima tik tada, jei pagrindinis 
komiteto narys (mano atveju „Renew 
Europe“ grupės narys) negali dalyvauti 
balsavime. Aš esu pavaduojantysis 
narys Žmogaus teisių pakomitetyje.

Šio pakomitečio misija – prižiūrėti ir 
skatinti pamatinių žmogaus teisių 
įgyvendinimą pasaulyje. Kiekvieną mėnesį Parlamento plenarinės 
sesijos Strasbūre metu priimamos su žmogaus teisių pažeidimais 
susijusios rezoliucijos. Tai vienas kertinių Parlamento įrankių, siekiant 
įspėti nusikaltimus vykdančią šalį, taip pat tai yra galimybė įpareigoti 
Europos Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą imtis 
griežtesnių veiksmų, siekiant pažaboti žmogaus teisių nusikaltimus ir 
suteikti pagalbą nukentėjusiems. Kitas būdas, kuriuo Parlamentas 
atkreipia dėmesį į žmogaus teisių nusikaltimus – tai kasmetinė 
Sacharovo premija, skiriama nusipelniusiems žmogaus teisių gynėjams 
iš viso pasaulio. 2019 m. pabaigoje pagaliau pavyko įteikti Sacharovo 
premiją 2018-ųjų metų laureatui, Ukrainos aktyvistui Olegui Sencovui, 
ilgą laiką neteisėtai kalintam Rusijoje. Nepaisant to 2019 metų premijos 
laureato Ilhamo Tohti, Kinijos uigūrų mažumos žmogaus teisių gynėjo, 
likimas ir toliau lieka nežinomas.  
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Šiame komitete taip pat einu 
pavaduojančiojo nario 
pareigas. Viena pagrindinių 
priežasčių, dėl kurių 
prisijungiau prie šio komiteto 
darbo – tai galimybė sekti ES 
finansuojamos europinės 
geležinkelio vėžės „Rail 
Baltica“ projekto statybas. Be 
to, pastaruosius mėnesius 
komitete vyko intensyvios 
diskusijos dėl ES Mobilumo 
paketo. Nors šiuo paketu 
siekiama pagerinti tolimųjų 
reisų vairuotojų padėtį, visgi 
jame yra nuostatų, nepalankių 
Lietuvos ir kaimyninių 
valstybių vežėjams. Ir toliau 
sieksiu, kad jos būtų 
taisomos, ieškoma geresnio 
sprendimo.


Šalia oficialių EP komitetų bei narystės įvairiose delegacijose, 
europarlamentarai turi galimybę parodyti savo iniciatyvą bei įsteigti 
neformalių politinių grupių, kurių veikla taip pat turi įtakos Europos 
Sąjungos politinei darbotvarkei bei sudaro galimybes išreikšti Europos 
Parlamento politines pozicijas. 


Vienas iš pavyzdžių – mano įsteigta bei vadovaujama Europietiškos 
Ukrainos draugų grupė, vienijanti daugiau kaip penkiasdešimt 
europarlamentarų. Šioje grupėje organizuojame susitikimus su svečiais iš 
Ukrainos, kurie pasidalina savo patirtimi ir padeda geriau suprasti šalyje 
vykstančius politinius, ekonominius ir socialinius procesus, ir ypač – 
pažangą įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį. 


Grupė yra nepamainomas instrumentas siekiant mobilizuoti 
europarlamentarų paramą su Ukraina susijusiems procesams. 

Pavyzdžiui, prieš 2019 m. pabaigoje Prancūzijoje vykusių taikos derybų 
susitikimą, kuriame dalyvavo Ukrainos ir Rusijos prezidentai, kreipėmės į 
Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir susitikime dalyvavusią 
Vokietijos kanclerę Angelą Merkel su raginimu pasiekti visapusišką karo 
belaisvių apsikeitimą tarp Ukrainos ir Rusijos. Beje, toks pasikeitimas 
įvyko netrukus po minėto susitikimo. Tai tik vienas pavyzdžių, kuriais 
siekiame teigiamų permainų Ukrainoje. 


Darbas EP Transporto ir turizmo komitete 
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Europietiškos Ukrainos draugų grupė 
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Gyvūnų teisės turi būti ginamos taip, kaip ir žmogaus teisės. Gyvūnų 
gerovės intergrupė EP –  dar viena europarlamentarų iniciatyva, 
kuriai priklausau ir turiu garbės būti jos vicepirmininku. Beje, 
intergrupė yra viena pirmųjų Europos Parlamente, įsteigta dar 1983 
metais. Mano pagrindinis dalyvavimo šioje intergrupėje siekis  – 
rūpintis, kad būtų užtikrinta namuose laikomų gyvūnų gerovė. Su 
Lietuvos gyventojais siekiu dalintis naujausia informacija ir 
tendencijomis, kurios padės  geriau pasirūpinti ir prižiūrėti mūsų 
mažuosius augintinius.  


Gyvūnų gerovės intergrupė  
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Delegacija ryšiams su Afganistanu
2019 m. rugsėjo mėnesį antrajai kadencijai buvau išrinktas Europos 
Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininku. Deja, 
tenka pripažinti, kad Afganistanas išlieka sunkioje padėtyje ir nuolat 
susiduria su iššūkiais nacionaliniu, regioniniu ir globaliu lygmeniu. 
Nepaisant Talibano išpuolių ir bandymų įbauginti kandidatus, 2019 
m. rudenį šalyje įvyko prezidento rinkimai. 


Šiuo metu tarptautinė bendruomenė bando susitarti su Talibanu dėl 
paliaubų, kurias pasiekus būtų galima įgyvendint susitaikymo procesą 
šalies viduje. Talibano iškelti reikalavimai turi didelę kainą, ypač 
žmogaus teisių srityje, ir net jei būtų rastas kompromisas, nėra aišku, 
ar to užtektų ilgalaikei taikai karo nuniokotoje šalyje užtikrinti. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes siekiu, kad Afganistano klausimas 
nebūtų pamirštas ir taikos, saugumo sprendimų toliau būtų ieškoma.


Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame 
asociacijos komitete          
Norėdamas geriau jausti pulsą, kas vyksta Ukrainoje, bei siekdamas 
turėti tiesioginius kontaktus su Ukrainos parlamento nariais šią 
kadenciją tapau delegacijos ES ir Ukrainos parlamentiniame 
asociacijos komitete nariu. Stengiuosi pasinaudoti esamomis 
galimybėmis skatinti būtinas demokratines ir ekonomines reformas 
Ukrainoje, glaudesnę šalies integraciją į ES. 
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Delegacija EURONEST parlamentinėje 
asamblėjoje

2019 m.  minėjome 10-ąsias ES Rytų kaimynystės 
politikos metines. Šia programa Europos Sąjunga 
deda pastangas gilinti ir stiprinti ryšius tarp ES, jos 
valstybių narių ir šešių Rytų partnerių: Armėnijos, 
Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos. 

 

Pagrindinis dėmesys tenka demokratinių procesų stiprinimui ir paramai 
reformoms, padėsiančioms kurti gerbūvį ir užtikrinti stabilumą bei 
saugumą šių šalių piliečiams. EURONEST parlamentinė asamblėja yra 
parlamentinis forumas, vienijantis europarlamentarus ir šešių Rytų 
partnerių nacionalinių parlamentų atstovus. Užduotis – prižiūrėti šią 
plataus užmojo politiką ir skatinti aktyvų pilietinės visuomenės 
įsitraukimą. Mano indėlis neapsiriboja nario pareigomis. Koordinuoju 
savo grupės „Renew Europe“ narių darbą atskirose EURONEST darbo 
grupėse.


Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

Dar būdamas Seimo nariu Lietuvoje aktyviai dalyvavau NATO 
parlamentinės asamblėjos veikloje, keletą metų buvau jos vicepirmininku. 
Tad suprasdamas saugumo ir gynybos iššūkių svarbą bei norėdamas 
geriau atlikti savo kaip koordinatoriaus vaidmenį „Renew Europe“ 
frakcijai Saugumo ir gynybos pakomitetyje, prisijungiau prie Europos 
Parlamento delegacijos ryšiams su NATO parlamentinės asamblėjos 
narių. Šios delegacijos vaidmuo ypač reikšmingas sprendžiant bendrus 
iššūkius, su kuriais susiduria tiek ES, tiek NATO, įskaitant kovą su 
hibridinėmis grėsmėmis, operatyvinį bendradarbiavimą, kibernetinį 
saugumą ir gynybą, gynybos pramonę ir tyrimus.

Delegacija ryšiams su Baltarusija 

Šiuo metu Europos Parlamentas neturi oficialių ryšių su Baltarusijos 
nacionaliniu parlamentu, nes šalis iki šiol nesugeba surengti laisvų ir 
sąžiningų rinkimų, laikytis tarptautinių demokratijos ir teisinės valstybės 
įsipareigojimų. Vis dėlto ši EP delegacija palaiko svarbų dialogą su 
Baltarusijos politinių jėgų atstovais, nepriklausomomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir pilietine visuomene. Matau prasmę šios kadencijos metu 
daugiau dėmesio skirti šiai Lietuvos kaimynei ir, esant galimybei, pabandyti 
paskatinti pozityvius pokyčius Baltarusijoje. Astravo branduolinės jėgainės 
klausimas, be jokios abejonės, išlieka pagrindiniu mano prioritetu.     
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PAGRINDINIA I  DARBAI  IR  PASIEKIMAI  P IRMĄJ Į  Š IOS KADENCIJOS PUSMET Į 

VEIKLA EUROPOS PARLAMENTE

1. ES UŽSIENIO POLITIKA

Kaip ir praėjusios kadencijos metu, tęsiu pastangas didinti ES 
pasirengimą ir pajėgumus kovojant su priešiška 
propaganda, dezinformacija ir melagingomis naujienomis. 
Spalio mėnesį kartu su kolegomis priėmėme rezoliuciją dėl 
užsienio šalių kišimosi į rinkimus bei dezinformacijos vykstant 
nacionaliniams ir Europos demokratiniams procesams.

 

Kalboje, išsakytoje 
plenarinės sesijos metu, 
priminiau, kad savo 
demokratijos ir 
gyvenimo kokybės 
standartais Europos 
Sąjunga yra pavyzdys 
visam pasauliui. 
Pakviečiau kolegas 
įsivaizduoti, kas būtų, jei 
to netektume. Jei 
neturėtume laisvos 
žiniasklaidos, tiriamosios žurnalistikos, jei piliečiai gyventų 
vadinamoje „po tiesos“ visuomenėje, jei nustotume vadovautis 
faktais, juos tikrinti. Galiausiai, jei nacionalinius populistus dar 
gausiau finansuotų užsienio suinteresuotos grupės ir veikėjai, 
kas tam tikra dalimi vyksta ir šiuo metu. Esant tokiai situacijai, 
gyventume pagal Rusijos ar Kinijos valdžios, įvairių 
ekstremistinių grupių interesus. Žinoma, nė vienas šito 
nenorime, todėl paraginau peržiūrėti nacionalinius ir ES teisės 

aktus dėl politinių partijų finansavimo iš užsienio. Taip pat 
paraginau atsakingiau prižiūrėti užsienio investicijas į 
strateginius Europos objektus. 

Kitas klausimas – ir toliau laikausi pozicijos, kad šalys, 
išpildžiusios ES keliamus reikalavimus, turi tapti ES šalimis 
narėmis. Netrukus po Europos Vadovų Tarybos sprendimo 
nesuteikti narystės perspektyvos Šiaurės Makedonijai ir 
Albanijai, atvirai plenarinėje Parlamento salėje išreiškiau 
nusivylimą tokiu sprendimu. 


 
Mano nuomone, šiuo poelgiu 
buvo netesėtas ne tik ES 
duotas žodis, kad išpildžius 
griežtus reikalavimus ir atlikus 
sutartas reformas bus pradėtos 
derybos dėl narystės, bet ir 
sukurta erdvė tokių šalių kaip 
Rusija kenkėjiškiems 
veiksmams ES kaimynystėje.


Aktyviai dalyvauju diskusijose dėl Rusijos-Ukrainos karo 
Donbaso regione ir Krymo okupacijos. Ne kartą išsakiau 
poziciją, kad ES veiksmai turi būti aiškūs, remiantys Ukrainos 
piliečių apsisprendimą ir šalies teritorinį vientisumą. Turime siekti 
visiško Rusijos ginkluotų grupių išvedimo iš Rusijos okupuotų 
Ukrainos teritorijų ir to, kad Ukraina atgautų pilną savo išorinių 
sienų kontrolę. Prisidedu prie naujų būdų ir sprendimų, 
padėsiančių Ukrainai atsigauti po karo, paieškos.  
Tarp mano siūlymų – paramos paketas, padėsiantis užtikrinti 
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šalies makroekonominį stabilumą, į kurį įeitų ir socialinė parama 
Ukrainos gyventojams Rusijos okupuotose teritorijose.  

 
 
 
 
 
 
 
2. ES saugumo ir gynybos politika 
 
Rugsėjo mėnesio pradžioje, kaip Europos Parlamento Saugumo 
ir gynybos komiteto narys, dalyvavau tarpparlamentinėje 
konferencijoje užsienio ir saugumo politikos klausimais 
Helsinkyje. Susitikimas vyko Suomijoje, nes būtent ji antrąjį 2019 
m. pusmetį pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. 

Kartu su ES šalių narių nacionalinių parlamentų atstovais 
aptarėme bendros Europos saugumo, gynybos ir užsienio 
politikos ateitį. Reaguodami į destruktyvius bandymus griauti 
taisyklėmis pagrįstą pasaulio tvarką, sutarėme dėl būtinybės 
stiprinti ES  sprendimų priėmimą bendros gynybos srityje, taip 
pat efektyviau  naudoti ES pavaldžius instrumentus, puoselėjant 
daugiašalį bendradarbiavimą, tarptautinę teisę, žmogaus teises 
ir demokratiją. 


Spalio mėnesį dalyvavau Londone vykusioje NATO 
Parlamentinės asamblėjos, 65-ojoje sesijoje. Vertinu šį 
bendradarbiavimo formatą kaip galimybę užmegzti glaudžius 
santykius ir apsikeisti nuomonėmis su NATO šalių narių 
nacionalinių parlamentų atstovais, pavyzdžiui, su JAV Kongreso 
atstovais. Šie ryšiai svarbūs ne tik karinio saugumo kontekste, 
bet ir ieškant sprendimų vadinamuosiuose „ekonominiuose 


 
 
 
 
 
 
karuose“, kai JAV ir ES pradeda taikyti papildomus mokesčius 
viena kitos gaminių importui į savo rinkas. 


3. Astravo atominės elektrinės saugumo 
klausimas 

Spalio pradžioje mano iniciatyva kartu su 53 Europos 
Parlamento nariais kreipėmės į tuometinę ES vyriausiąją 
įgaliotinę užsienio reikalams Federicą Mogherinį bendru 
pareiškimu, kuriuo įspėjome, kad į ES rinką negalima įsileisti 
nešvarios Astravo elektros energijos. Dirbsiu, kad ir naujojo ES 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams Josepo Borrellio 
komanda būtų informuota apie Astravo atominės elektrinės 
keliamus pavojus visai Europai. 
Mano paklausimas EK - https://bit.ly/3b64bnL 

Petras Auštrevičius  
Europos Parlamento narys



4. ES Rytų partnerystės politika 
 
Saugios, demokratiškos ir besivystančios kaimynystės kūrimas 
išlieka tarp svarbiausių mano darbo prioritetų šios kadencijos 
metu. Be galo džiaugiuosi man išreikštu kolegų pasitikėjimu ir 
paskyrimu Parlamento vardu parengti rekomendacijas Europos 
Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Rytų 
partnerystės politikos ateities. 


Šiame dokumente atsispindės Parlamento vizija dėl Rytų 
partnerystės ateinantiems dešimčiai metų, mat 2019 metais 
minėjome Rytų partnerystės politikos dešimtmetį ir šiuo metu 
vertiname atliktus darbus, ieškome idėjų naujiems užmojams. 


Stengiuosi didinti Rytų partnerystės politiką palaikančių ir 
pasiryžusių vardan jos dirbti politikų ratą. Lapkričio mėnesį 
lankiausi Berlyne, vieno didžiausių Vokietijos užsienio politikos 
instituto „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik“ kvietimu, 
kur turėjau galimybę Berlyno ekspertams daugiau papasakoti 

apie Rytų Partnerystės politiką. Vokietijos parama šio regiono 
šalims yra itin svarbi. 


Savo kalbose tiek Parlamento plenarinių sesijų metu, tiek 
neformaliuose susitikimuose, visada pabrėžiu, kad laikas Rytų 
partnerystės šalims pasiūlyti tikrą partnerystę, įtraukiant jas į ES 
įgyvendinamas iniciatyvas, ypač tas, kurios susijusios su klimato 
kaitos, skaitmeninimo, dirbtinio intelekto, susisiekimo, 
energetikos ir socialinės įtraukties klausimais. 


Stengiuosi kiek įmanoma paremti 
partnerių šalių siekius išlaikyti savo 
nepriklausomybę ir suverenumą. 
Pavyzdžiui, gruodžio pradžioje išsiunčiau 
laišką kompanijos  „Apple“ vadovui Timui 
Cookui ir jo kolegoms, kuriame raginau 
pataisyti tikrovės neatitinkančią 
informaciją  „Apple“ žemėlapių ir orų 
prognozių programėlėse, kur Krymas 
nurodomas kaip Rusijos, o ne Ukrainos 
teritorija. Šie pakeitimai galiojo tik 
„Apple“ vartotojams Rusijos teritorijoje. 


Svarbu užkirsti kelią tokiam faktų 
iškraipymui. Kviečiau „Apple“ lyderiauti ne tik informacinių 
technologijų srityje, bet ir ginant pamatines vertybes, kurios 
turėtų būti daug svarbiau nei pelnas.


Kitas klausimas – reaguodamas į tai, kad Europos Sąjunga labai 
mažai žino apie Baltarusijos-Rusijos derybas, kurios galimai gali 
baigtis Baltarusijos suvereniteto praradimu ir integracija į Rusijos 
Federaciją, kreipiausi į ES užsienio politikos vadovą Josepą 
Borrellį su raginimu pareikalauti trišalių konsultacijų. Jų metu 
užtikrintume Baltarusijos suverenumą ir tolimesnį Baltarusijos 
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dalyvavimą ES Rytų partnerystės programoje. Baltarusija nėra 
Rusija, ir protestai Baltarusijoje tai tik patvirtina. 


5. Žmogaus teisės 
 
Europos Sąjungos sutartyje pabrėžta, kad Sąjunga 
yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, 
teisinės valstybės principu ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises. Tiesa, ne visose 
ES šalyse narėse šios vertybės yra tinkamai 
ginamos, dėl to tenka dirbti ir kovoti kasdien. Dar 
sudėtingesnė situacija šalyse, kuriose egzistuoja tik 
deklaratyvioji demokratija, kurias valdo principines žmogaus ir 
piliečių teises paminantys režimai. Ir mes buvome tokioje 
situacijoje, todėl laikau savo pareiga padėti ir paremti žmogaus 
teisių kovotojus ir visus tuos, kurie kenčia nuo priespaudos.


Plenarinėje sesijoje Strasbūre atkreipiau dėmesį į tai, kad žodžio 
laisvės suvaržymai Rusijoje pasiekė naują lygį. Šalyje likus vos 
kelioms Kremliui ir jo parankiniams nepavaldžioms žiniasklaidos 
priemonėms, toliau griežtinamas „užsienio agentų“ įstatymas. Šį 
kartą pagrindinis taikinys – atskiri žmonės, ypač nepriklausomi 

žurnalistai, tinklaraštininkai, opozicijos atstovai ir aktyvistai, kurių 
vizija Rusijai nesutampa su ta, kurią primeta Kremlius. 
Nepateisinama, kad asmuo, rašantis ar kitaip 
bendradarbiaujantis su užsienio žiniasklaidos priemonėmis, 
Rusijoje turi registruotis kaip „užsienio agentas“. Savo kalboje 
pabrėžiau, kad Rusija toliau grimzta į autoritarizmo liūną. Mūsų 
veiksmai turi būti atitinkami, pasiūliau papildomų sankcijų Rusijai 
svarstymą ir globalaus Magnitskio akto patvirtinimą.


Kitas žmogaus teisių klausimas – 
atkreipiau dėmesį, kad daugiau kaip 
milijonas Kinijoje gyvenančių uigūrų 
etninės mažumos atstovų neteisėtai 
kalinami vadinamosiose „perauklėjimo“ 
stovyklose. Šiose stovyklose siekiama 
juos asimiliuoti, tai daroma indoktrinuojant 
ir raginant atsisakyti savo tradicijų, 
religijos ir kalbos. Negana to, uigūrai 
išnaudojami kaip pigi darbo jėga 
gamyklose, gaminančiose produktus 
pasaulinei rinkai. Pasmerkiau tokią Kinijos 
politiką, nedovanotina, kad priespaudoje 
gyvenantys  šalies piliečiai moka už 
Kinijos ekonominę galybę.


Iranas: žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų 
šių dienų Irane yra ne vienas.  Pasikartojantys atvejai – kai 
suimama tūkstančiai protestuojančiųjų prieš valdžią, kai 
naudojami šaunamieji ginklai prieš protestuotojus, kai ribojama 
žiniasklaidos laisvė ir piliečių prieiga prie interneto, kai moterys, 
siekiančios daugiau teisių, yra baudžiamos daugeliu  metų 
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nelaisvės. Šie pažeidimai negali būti ignoruojami tarptautinės 
bendruomenės. Ne kartą išsakiau reikalavimus Irano valdžiai 
gerbti pamatines žmogaus teises ir laisves, taip pat, raginau 
Europos Tarybą peržiūrėti ES poziciją dėl Irano ir pritaikyti šiai 
šaliai papildomas sankcijas. 



6.  Lietuva Europos Parlamente 

 

 
Visada malonu atnešti daugiau Lietuvos į Europos Parlamentą. 
Rugsėjį, vos grįžę po vasaros atostogų, kartu su gausiu būriu 
kolegų ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, bet ir kitų ES valstybių 
susirinkome paminėti Baltijos kelio 30-metį bei susikibome 
rankomis už vieningą ir solidarią Europą.


7. Susitikimai su pilietinės visuomenės atstovais 

Kasdienis europarlamentaro darbas – tai daug daugiau nei EP 
plenariniai posėdžiai, komitetų ir darbo grupių susitikimai. 
Stengiamės apie įvykius išgirsti iš pirmų lūpų, kliaujamės savo 
srities profesionalais ir stipriname ES užsienio politiką, 
megzdami ryšius su šalių ES partnerių oficialiais atstovais ir 
pilietine visuomene.                                                           

Susitikau su Honkongo pilietinės visuomenės atstovais, kurie 
išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl vykstančių procesų, pilietinės 
visuomenės persekiojimo Honkonge ir augančios Kinijos 
politinės įtakos.

Susitikau su Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijo atstovais. 
Šis radijas atliko itin svarbų vaidmenį kovojant dėl Lietuvos 
laisvės. Tad buvo labai malonu susipažinti su radijo naujuoju 
vadovu Jamie Fly, kuris labai išsamiai pristatė esamą padėtį bei 
nubrėžė strateginius organizacijos tikslus.


Briuselyje susitikau su visų šešių ES Rytų partnerių pilietinės 
visuomenės atstovais. Pokalbių metu aptarėme Rytų 
partnerystės ateities galimus scenarijus. Šiuo metu ES vertina 
atliktus darbus per pastaruosius dešimt metų Rytų partnerių 
regione ir formuoja naujus tikslus ir užduotis. Svarbu, kad šis 
procesas būtų abipusis, būtų konsultuojamasi ne tik su Rytų 
partnerių vyriausybėmis, bet ir su pilietine visuomene. Pastaroji 
yra vienas pagrindinių variklių įgyvendinant reformas ir toliau 
stiprinant demokratinius procesus. 
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Europos Parlamentas ir lankytojai iš Lietuvos





Susitikau su Vokietijos liberalais. Vokietija yra viena svarbiausių 
Lietuvos gynybos, saugumo ir ekonomikos partnerių. Tad 
viešnagės Berlyne metu pasinaudojau galimybe aptarti dvišalius 
Lietuvos ir Vokietijos santykius su dar nuo praėjusios kadencijos 
Europos Parlamente pažįstamu liberalu Alexanderiu Grafu 
Lamsdorffu, tapusiu Vokietijos parlamento nariu. Taip pat 
susitikau su senu Lietuvos draugu profesoriumi Karlu Lamersu. 
Kalbėjomės apie saugumą, Lietuvos ir Vokietijos santykius, 
grėsmes ES pasienyje.

 
Tai tik maža dalis visų susitikimų, kuriuos turėjau per pastarąjį 
pusmetį. 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2019 m. rugsėjo 17 d. Strasbūras. 

Šią dieną Europos Parlamente lankėsi mano remiama lankytojų grupė 
iš Lietuvos.  Jie iš arčiau susipažino su Europos Parlamento  darbu bei 
stebėjo plenarinę sesiją.

 

Kokie įspūdžiai apie šią kelionę? 

„Labai nuoširdžiai visos komandos vardu noriu padėkoti už galimybę 
pažvelgti į naujai išrinktą Europos Parlamentą iš arti. Sužinoti, kokias 
pozicijas užima Lietuvos atstovai bei kokiose srityse planuoja darbuotis 
artimiausius penkerius metus. Džiugu, kad kelionės dalyviai grįžo į 
Lietuvą kaip stipri ir vieninga komanda.“  Andrius


Europos Parlamentas ir lankytojai iš Lietuvos



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Buvo smagu pažinti ir pamatyti Europos instituciją, kurioje diskutuojama Europai aktualiais klausimais. Pamatyti jos užkulisius ir 
plenarinių posėdžių salėje stebėti vienus iš europarlamentarų debatų aktualiu klimato kaitos klausimu.  Dėkoju už galimybę susipažinti 
su EP sprendimų priėmimo procesu, parlamento komitetų sudėtimi ir juolab pamatyti, kaip dirba mūsų išrinkti parlamentarai. Be to, 
pažinau unikalų miestą, kuriame persipina tiek vokiška, tiek prancūziška kultūra.“ Kęstutis


„Tai buvo puiki kelionė. Susipažinau su Europos Parlamento veikla, jo struktūra. Galėjau gyvai išgirsti, o ne spaudoj perskaityti dienos 
aktualijas – tokias, kaip Europos centrinio banko pirmininkės kandidatūros patvirtinimas, klausimai dėl „Brexit”. Smalsu buvo sutikti ir 
užkalbinti europarlamentarą Petrą Auštrevičių bei jo komandą. Taip pat stebėjome Europos Parlamento narių pasisakymus plenarinių 
posėdžių salėje, išgirdome, kaip jų kalbos yra verčiamos į 24 oficialias kalbas.“ Justina
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2019 m. spalio 22 d. 
Strasbūras. Puiki 
nuotaika sulaukus 
svečių iš Lietuvos ir 
net buvusių kolegų! 

„2019 m. spalio 22 d. turėjau galimybę tiesiogiai stebėti Europos 
Parlamento plenarinį posėdį, parlamentarų diskusijas, daugiau 
sužinojau apie parlamentarų ir juos aptarnaujančio personalo 
darbą. Tokios puikios patirties nesitikėjau. 


Pakeliui aplankėme Drezdeną ir Elbės slėnį, gyvybe 
šurmuliuojantį Niurnbergą... O Strasbūro Katedros didybė paliko 
be žado.  Tai pats įsimintiniausias laikas, kupinas naujų patirčių ir 
pažinčių su puikiais žmonėmis.“ Jurgita


„Nuo pat kelionės pradžios atmosfera autobuse buvo  labai šilta. 
Nors  dauguma buvo nepažįstami, bet greitai susidraugavom, 
juokavom. Kelionės įspūdžiai tikrai stulbinantys. Kitomis akimis 
teko pažiūrėt į daugelį įvykių.


Europos Parlamentas  nustebino savo dydžiu, grožiu, rimtumu. 
Labai džiaugiamės, kad P. Auštrevičius tiek daug papasakojo 
apie savo darbą, planus, kad pavyko pasikalbėti ir mums 
asmeniškai labai rūpima tema apie gyvūnų gerovę. Labai svarbu, 
kad kalbam tikrai viena kalba.


Atgavusios jėgas, pakiliomis nuotaikomis vėl pulsime gelbėti 
mažuosius žmonių draugus.“ Rasa 

Europos Parlamentas ir lankytojai iš Lietuvos
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V E I K L A  L I E T U V O J E

„EUROPIETIŠKŲ SUSITIKIMŲ“ CIKLAS


Kurti vieningą ir stiprią Europą galime tik visi išvien. Tačiau tam, jog ES 
šalių gyventojai galėtų tinkamai atstovauti savo pozicijai, svarbu žinoti, kaip 
veikia ES institucijos, kokias teises ir galimybes turi europiečiai. ES 
sprendimų priėmėjams taip pat būtina žinoti ir suprasti, kokios ES nori jos 
piliečiai.


Tam ir sukūrėme „Europietiškų susitikimų“ ciklą, kurio metu keliaujame po 
Lietuvą ir apie Europą diskutuojame su pilietine visuomene.


Iki šiol aplankėme jau kelis šimtus aktyvių piliečių – keliones po Lietuvą 
tęsime ir šiemet.
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PILIETINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTAS „KURIAME LIETUVĄ!”
 
 
Šis projektas vyksta jau trečius metus. Iniciatyvos tikslas – 
skatinti jaunus žmones daryti teigiamus pokyčius savo mieste ar 
rajone, sprendžiant vietos bendruomenei svarbius klausimus.


Per kelerius metus buvo sukurta daug gražių dalykų. Jaunų 
žmonių ir jų mokytojų rankomis ir pastangomis 


Anykščiuose įkurta aktyviai veikianti gyvūnų globos grupė, 


Krokialaukyje sutvarkyta tvenkinio pakrantė ir įrengta poilsio 
vieta miestelio bendruomenei, 


Šilutėje apjungtos rajono mokyklos bendroms veikloms, 
visa Ylakių bendruomenė įsijungė į sveikos gyvensenos 
skatinimą,


Alytuje sutelkta puikiai dirbanti  komanda jaunesnio amžiaus 
mokinių pilietiškumui skatinti,


Lazdijuose vyko renginių ciklas, įamžinęs Lazdijų krašto žmonių 
indėlį atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, 


Klaipėdoje pristatytas tyrimas apie veiksnius, darančius 
didžiausią neigiamą įtaką ir žalą Baltijos jūrai ir Lietuvos pajūriui 
bei priemones pajūrio išsaugojimui.Taip pat  savivaldybei 
pateiktas sąrašas institucijų, neužrašytų ir iki šiol nesaugomų 


Klaipėdos ir jos priemiesčių paveldo vertybių.Labai džiaugiamės 
nuveiktais darbais ir šiais metais tikimės daug gražių iniciatyvų. 
 
Daugiau informacijos -
https://www.facebook.com/kuriamelt/ 
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DISKUSIJOS, KONFERENCIJOS

Kasmetinis Lietuvos liberalaus jaunimo vasaros festivalis 

„Laisvė būti savimi“ 
2019 m. Liepos 12 d., Macionys 


Su liberaliu ir pilietiškai aktyviu jaunimu diskutavome apie naujai 
išrinkto Europos Parlamento perspektyvas, apie darbą 
stiprinant  laisvę Rytuose, Rytų valstybių integraciją į Europą bei 
daugeliu kitų aktualių klausimų. Džiugu, kad jauni žmonės 
Lietuvoje nelieka abejingi ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos 
politinėms realijoms.


Apskritojo stalo diskusija-konferencija 
„Ar Europai pavyks atsinaujinti?“  
2019 m. lapkričio 29 d., Kauno VDU Leonido Donskio biblioteka 

Vytauto Didžiojo Universiteto kvietimu dalyvavau diskusijoje, 
kurios tikslas – aptarti ES politikos perspektyvą naujai išrinkto 
Europos Parlamento ir suformuoto naujo Europos Komisijos 
kabineto kontekste, dėmesį teikiant Lietuvos interesų 
atstovavimui. 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Diskusija „ES parama Marijampolei.  
Ar mūsų pastangos ir ES pinigai nenueina veltui“  
2019 m. lapkričio 22 d., Marijampolė,  
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka 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Gretos Thunberg vieši pareiškimai pasaulio lyderiams ir naujieji 
Europos Sąjungos prioritetai – klimato kaita tapo viena 
garsiausiai aptariamų temų viešuose debatuose, užimdama 
naujas pozicijas pasaulio politikos darbotvarkėje. Šiandien 
turime ne tik drąsiai kelti klausimus apie klimato kaitą, bet ir kuo 
greičiau rasti sprendimus – taip pat ir Lietuvoje. Skandalingas 
Klaipėdos marių ir Baltijos jūros teršimo atvejis, iškilęs 
viešumon, turi tapti nauja pradžia. Būtina pertvarkyti visą 
aplinkosaugos sistemą Lietuvoje, būtina įtvirtinti realią kontrolę ir 
adekvačią nuobaudų sistemą, kuri atgrasytų

visus korumpuotus ir piktavalius asmenis. Tikiuosi, kad 
atsakingos Lietuvos institucijos išnaudos progą iš esmės 
atsinaujinti.


Koks gi aplinkosaugos kontekstas Europos Sąjungoje? Europos 
ir viso pasaulio politikai užsimojo labai plačiai, stengdamasi 
pradėti valdyti klimato kaitą ir jos poveikį mūsų gyvenimui, bet 
kol kas dar nežinome, kaip seksis tai įgyvendinti. Visų reikalingų 
sprendimų kol kas dar nėra. Vis tik esu nusiteikęs optimistiškai – 

dabartinei valdančiųjų daugumai Europos Parlamente susitarti 
pavyks ir bus pateikti konkretūs pasiūlymai. Pasaulis laukia 
veiksmų ir darbų.


Naujoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, 
kalbėdama apie naujosios Komisijos darbą ir prioritetus, pasakė: 
„This team will shape the European Way.“ Tik veikdami išvien 
esame stipresni ir galime nuveikti tai, kas būtų neįmanoma 
pavieniui. Šis principas turi išlikti pagrindine ES linija ir kalbant 
apie klimato kaitos suvaldymą.


ES tikslas –  iki 2050 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį taip, jog poveikis klimatui būtų minimalus. 
Tarpinis tikslas yra nustatytas 2030 metams – išmetamųjų dujų 
kiekį sumažinti 55 procentais. Tinkamas tarpinio tikslo 
įgyvendinimas parodytų, jog Europa gali tikėtis klimato kaitos 
suvaldymo. Tačiau tam, kad įgyvendintų tarpinį tikslą, Europai 
prireiks mobilizuoti savo resursus ir sujungti įvairias klimatui 
svarbias sritis viena su kita: energetiką, transportą, gamybą.

K l i m a t o  k a i t o s  p o l i t i k a
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https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%B3


  
 
 
Tad į klimato kaitą galime žvelgti ne tik kaip į globalų 
iššūkį, bet ir kaip į galimybę – galimybę siekti tikslų 
kartu, stiprinti bendradarbiavimą tarpusavyje ir su ES 
kaimynėmis.  
 
Siekiant diskutuoti šiais klausimais su Lietuvos 
pilietine visuomene, buvau vienas iš 2019 m. spalio 
4-5 d. vykusio tarptautinio renginio „Kalbėkime apie 
klimatą ir Europą” iniciatorių. Renginio organizatoriai ir 
partneriai: Europos federalistų sąjunga, Konrado 
Adenauerio fondas, „Renew Europe” grupė Europos 
Parlamente. Renginys iš dalies finansuotas Europos 
Sąjungos projekto „Europa piliečiams” lėšomis.
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 G y vūnų  g e r o vės  p o l i t i k a
 
 
 
 
 
 
Atsakinga gyvūnų priežiūra –  būtina gyvūnų gerovės sąlyga. 

Deja, tenka konstatuoti, jog tiek Lietuvoje, tiek Europoje žinios 
apie šunų ir kačių auginimą  nėra pakankamos. Ne visi savo 
augintinius vakcinuoja, ženklina mikroschemomis, nekalbant 
apie augintinio įsigijimą ne iš patikimų pardavėjų (iš nelegalių 
daugintojų, pelnui veisiančių gyvūnus žiauriomis 
antisanitarinėmis sąlygomis). 
 
Nors gyvūnų ženklinimas (vadinamasis „čipavimas”) yra 
apipintas įvairiais mitais, tačiau privalomos šunų ir kačių 
identifikavimo ir ženklinimo sistemos įvedimas yra būtinas. 
Toks žingsnis padėtų užkirsti kelią ne tik gyvūnų nepriežiūrai, 
bet ir nelegaliai prekybai bei ligų plitimui.  
 
Kartu su įvairiomis gyvūnų teisių apsaugos organizacijomis ir 
kitais gyvūnų gerovei neabejingais piliečiais siekiame, jog 
gyvūnų gerovės klausimai neliktų Lietuvos politinės 
darbotvarkės užribyje.
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P a s a k o j i m a i  

Kartu su Savicko paveikslų galerija toliau tęsiame parodų ciklą 
„Pasakojimai“. Šio parodų ciklo  autorius vienija aistra drąsiai ir atvirai 
perteikti savo kuriamų vaizdinių ar personažų istorijas. O parodų 
lankytojai visada žino, kad galės padiskutuoti ar pasidalinti mintimis su 
pačiais kūrėjais.


„Pasakojimus“ kuria menininkai iš visos Lietuvos, taip pat kviestiniai 
užsienio autoriai, turintys savitą ryšį su Lietuva. Parodų lankytojai yra 
svarbūs „Pasakojimų“ dalyviai, kūrėjams rūpi jų išgyvenamos emocijos ir 
istorijos.


Džiaugiuosi ir didžiuojuosi būdamas „Pasakojimų“ parodų ciklo globėjas.


 2019 m. rugsėjo 20 d. tapytojo  

Justino Krasucko darbų paroda „Gamta”

Petras Auštrevičius  
Europos Parlamento narys



 

2019 m gruodžio 6 d. Rūtos 

Eidukaitytės ir Raimondo Savicko 

kūrybos vakaras „Atspindžiai“.
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Lapkričio 22 d. 18 val. Augustino 

Savicko tapybos darbų paroda ir 

monografijos ,„Esu Savickas. Ir 

man to užtenka“ pristatymas.
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Už Europietišką Lietuvą ! 

WWW.PETRAS.LT 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