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Sveiki,

Jau 15 metų Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Džiaugiuosi prie to 
prisidėjęs – tiek būdamas vyriausiuoju derybininku derybose dėl 
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, tiek pastaruosius penkerius metus 
atlikdamas Europos Parlamento nario pareigas.

Nuėjome ilgą kelią, bet visai Europai išgyvenant dinamišką pokyčių 
laikotarpį dar daug to kelio mums lieka prieš akis. Patys kuriame Europą 
ir europietišką Lietuvą, ir tą darome kasdien.

Esu tikras, kad Lietuvai iš esmės svarbu likti kartu su vieninga ir 
solidaria, o ne populistine ar radikalų Europa. Lietuva turi dar aktyviau 
prisidėti formuojant Europos Sąjungos darbotvarkę, dar principingiau 
ginti svarbiausius savo klausimus – tiek dėl visų mūsų saugumo, tiek dėl 
finansinių paskatų.

Jūsų man patikėtas Europos Parlamento nario pareigas vertinau kaip 
galimybę veikti vardan europietiškos Lietuvos ir kiekvieno piliečio. 
Kviečiu susipažinti su mano penkerių metų kadencijos Europos 
Parlamente pagrindiniais darbais. Tai buvo metai, kai dirbau prieš akis 
turėdamas europietiškos Lietuvos viziją, toks buvo ir išliko mano kertinis 
siekis. 

Darbų ir iniciatyvų per pastaruosius metus būtą labai daug, todėl čia 
atrinkau, mano nuomone, 15 pačių svarbiausių. Dar kartą Jums AČIŪ 
už pasitikėjimą ir bendravimą, už Jūsų laiškus, pastabas ir pasiūlymus, 
į kuriuos visuomet stengiuosi atsižvelgti. Kurkime mūsų visų – 
europietišką Lietuvą!

Jūsų Petras

Pagrindiniai faktai trumpai

„2018 metų europarlamentaro“ apdovanojimai. 
Briuselis, 2018 m. Nuotr. Morvanic Lee

Į Europos Parlamentą buvau išrinktas 2014 m. gegužės 25 d., dirbau Liberalų ir 
demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijoje, o 2014-2016 m. ėjau šios frakcijos 
vicepirmininko pareigas.

Skaičiai sako, kad esu pirmame trejetuke tarp aktyviausių Europos Parlamento 
narių iš Lietuvos. 2018 m. Briuselyje gavau „Metų europarlamentaro” 
apdovanojimą – taip buvo įvertintas mano darbas užsienio reikalų srityje.

Pagrindinė veikla: Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto narys, ES 
asociacijos sutarties su Moldova pranešėjas, Žmogaus teisių pakomitečio ALDE 
frakcijos koordinatorius, ES Delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininkas, 
Europos Parlamento „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupės pirmininkas, 
Gyvūnų gerovės intergrupės vicepirmininkas.

Papildoma veikla: pavaduojantis narys šiuose Europos Parlamento komitetuose – 
Regioninės plėtros komitete, delegacijos „Euronest” parlamentinėje asamblėjoje, 
delegacijos ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete, Pinigų 
plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo komitete („Panamos dokumentai”).
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15 pagrindinių mano darbų ir pasiekimų 
Europos Parlamente

1. ES užsienio politika. 
√ Nuosekliai  dirbau, kad Lietuvai svarbiausi užsienio politikos bei saugumo 
klausimai būtų iškeliami ir sprendžiami ES valstybių narių  ir ES šalių vadovų 
lymenyje. Atlikau darbus, kurie patenka ir į Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
kompetencijos lauką, tačiau dėl įvairių priežasčių jų nebuvo imtasi. Asmeniškai 
kėliau esminius saugumo bei užsienio politikos klausimus dėl Astravo, 
agresyvios Rusijos politikos Baltijos šalių regione ir kt.

√ 2018 m. buvau Europos Parlamento metinio pranešimo apie žmogaus teisių 
padėtį pasaulyje pranešėjas, o taip pat 2017 m. parengiau pranešimą apie 
Korupciją trečiosiose pasaulio šalyse. 

√ Visos penkerių metų kadencijos metu buvau Europos Parlamento Afganistano 
delegacijos pirmininkas. Ieškojau politinių sprendimų šalį kamuojančioms 
krizėms spręsti, bendravau su Afganistano politikais, ES pareigūnais bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Komitetų posėdis „Žmogaus teisės ir ES bei valstybių 
narių išorės veiksmai“.  Briuselis, 2018 m. 

2. ES saugumo ir gynybos politikos stiprinimas.
√ Pritarta naujai kuriamam Europos gynybos fondui, remiant gynybos srities 
mokslinius tyrimus, prototipų kūrimą ir sertifikavimą.

√ Pritarta naujoms ES priemonėms kovai su propaganda ir dezinformacija, kurios 
duos operatyvų atsaką propagandai.

√ Parengiau  Europos Parlamento pranešimą dėl ES  strateginės komunikacijos 
krypčių, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą. 
Buvau vienas iš dviejų pranešimo bendraautorių.

Konferencija „XXI amžiaus troliai: Kremlius Vakarų 
žiniasklaidoje“. Briuselis, 2015 m.
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3. Astravo atominės elektrinės  klausimas
√ Pritarta mano teiktiems pasiūlymams, kurie leis Europos Sąjungai 
daryti tiesioginę įtaką nesaugiai statomai Astravo atominei elektrinei. 
Atsižvelgiant į mano siūlymus, Europos Parlamentas atnaujino reglamentą 
dėl finansinio instrumento NDICI (ES Kaimynystės, vystomasis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas). Paprastai tariant, šios įtvirtintos naujos nuostatos reikš 
tai, kad Baltarusija negalės tikėtis ES finansinės ar kitokios paramos, jeigu 
imsis eksploatuoti nesaugią Astravo AE. Tam, kad nuostatos įsigaliotų, Lietuvos 
Vyriausybė dar turi apginti šias nuostatas Europos Vadovų Taryboje, Europos 
Komisijoje. Labai tikiuosi, kad tas bus padaryta kaip įmanoma greičiau. 

√ Pateikiau siūlymus daugiamečiam ES biudžetui (2021-2027 m.), kad tvirtinant 
jį ES nepamirštų tokių ES kaimynystėje vystomų branduolinių objektų, kaip 
Astravo atominė elektrinė. Aiškiau tariant – Europos saugumas reikalauja 
investicijų.

√ 2018 metais Briuselyje prie Europos Parlamento inicijavau pilietinę protesto 
akciją prieš Astravo atominės elektrinės statybas. Akcijoje dalyvavo kelios 
dešimtys lietuvių bendruomenės narių.

√ Europos Parlamente inicijavau branduolinio saugumo grupės Europos 
Sąjungos kaimynystėje įsteigimą.

Pilietinė protesto akcija prieš Astravo atominės 
elektrinės statybas. Briuselis, 2018 m.

4. Transportas ir Lietuvos vežėjų 
interesai.
√ Pritarėme 5,8 mlrd. eur vertės „Rail Baltica“ 
projekto įgyvendinimui iki 2025 metų 
pabaigos. Mano ir grupės europarlamentarų 
pastangomis pasiekta, kad atkarpa Vilnius-
Kaunas būtų įrašyta kaip „Rail Baltica“ 
projekto dalis. 

√ Nuolatos bendravau su Lietuvos vėžėjų 
atstovais, siekiant užkirsti kelią neigiamą 
įtaką Lietuvos vežėjams darančioms naujoms 
ES „Mobilumo paketo“ nuostatoms.

5. Vartotojų  teisės ir apsauga
√  Po ilgų derybų priimtas mūsų – Europos liberalų – inicijuotas nutarimas dėl 
tarptinklinio ryšio („roaming“) mokesčių panaikinimo visose Europos Sąjungos 
šalyse.

√  Pritarėme „WiFi4EU“ iniciatyvai, kuria siekiama užtikrinti nemokamą belaidžio 
5G interneto prieigą Europos miestuose ir miesteliuose.

√ Pritarėme nutarimui dėl traukinių keleivių teisių reglamento pakeitimų, kuriais 
bus didinamos kompensacijas keleiviams už traukinių vėlavimą ir sustiprinamos 
neįgalių keleivių teisės. 

Europos Parlamentas. Strasbūras, 2017 m

 Susitikimas su Lietuvos 
Respublikos susisiekimo 
ministru R.Masiuliu. 
Briuselis, 2019 m.
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6. Daugiau galimybių 
jaunimui.
√ Pritarėme Europos Parlamento 
iniciatyvai „Discover EU“, kuria 
bus įtvirtinta programa dėl 
nemokamo „Interrail“ bilieto 
visiems europiečiams, kuriems 
18 metų.

√ Pritarėme Europos solidarumo 
korpuso steigimui, kuris išplės 
galimybes jaunimui savanoriauti 
įvairiose šalyse.

√ Pritarta padidintam  švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje 
programos Erazmus+ biudžetui.Tai suteiks galimybę mokytis, stažuotis, įgyti 
patirties ir savanoriauti užsienyje dar platesniam ratui europiečių.

Pilietinių iniciatyvų projekto 
“Kuriame Lietuvą!” savanoriai. 
Drezdenas, 2018 m.

 7. ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas.
√ Pritarėme liberaliai iniciatyvai dėl palankios aplinkos Europos mažoms ir 
vidutinėms įmonėms įtvirtinimo. Patvirtintos įvairios veiksmų programos joms 
remti, pavyzdžiui, Smulkiojo verslo aktas (angl. „Small Business Act“), programa 
„Horizontas 2020“ ir programa COSME.

√ Pritarėme, kad būtina 
panaikinti visas kliūtis 
pirkimui internetu iš visų ES 
šalių (t.y. naikiname vadimąjį 
„geo-blocking”). Pasiektas 
susitarimas, kad nei vienas 
pirkėjas internetu negali 
būti diskriminuojamas, 
nepriklausomai nuo ES 
šalies, iš kurios perkama 
prekė. 

8. Naujas ilgametis ES biudžetas, 
atitinkantis ES piliečių poreikius.
√ Patvirtinome ilgamečio ES biudžeto (2021-2027 m.) 
pasiūlymus, kuriais bus skiriama daugiau lėšų jaunimo 
užimtumui, smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, 
moksliniams tyrimams, branduoliniam saugumui 
užtikrinti, studentų mainų programai Erasmus+, ES 
piliečių saugumui, ES Sanglaudos politikai ir žemės 
ūkiui.

Apsilankymas verslo įmonėje. Plungė, 2018 m.

9. Vienodos kokybės produktų 
užtikrinimas visoje ES.
√  Žengti pirmieji žingsniai, kurie užtikrina, kad dvigubi 
maisto kokybės standartai skirtingose ES šalyse yra 
nepriimtini ir nebus toleruojami.

10. Žiedinės ekonomikos skatinimas ir 
atliekų  mažinimas.
√ Pritarėme griežtam įsipareigojimui ES valstybėse 
gerokai sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių 
naudojimą.

√ Pritarėme vienkartinių 
plastiko gaminių draudimui.

√ Pritarėme Žiedinės 
ekonomikos skatinimui ir 
naujiems atliekų perdirbimo 
standartams. Iki 2020 m. 
turėtų būti perdirbama 50 
proc. visų atliekų.
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11. Šengeno erdvės stiprinimas.
√ Pritarėme sugriežtintai ES išorės sienų kontrolei. Steigiamos Europos sienų 
ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) nuolatinės pajėgos, kurias sudarys 
10 000 darbuotojų.

√ Pritarėme  atnaujintai Šengeno informacinei sistemai, kuri leis patikimiau 
kontroliuoti judėjimą per ES išorės sienas.

12.  Didesnė ES finansinė parama Ignalinos AE  uždarymui.
√ Pritarėme ir mano asmeniškai aktyviai inicijuotam sprendimui, kuriuo sutarta 
dėl didesnio ES finansavimo,  skirto Ignalinos atominės elektrinės uždarymui. 
2021–2027 m. tam nuspręsta skirti  papildomai 228 mln. eurų., visa suma  šiuo 
laikotarpiu Ignalinos AE uždarymui sudarys 780 mln. eurų.

Europos Parlamentas, Strasbūras.

13.  Rytų Partnerystės politika.
√  2017 metais asmeniškai pateikiau siūlymą, 
kad ES asocijuotųjų narių – Moldovos, Sakartvelo 
ir Ukrainos – Asociacijos sutarčių įgyvendinimo 
metiniai pranešimai būtų svarstomi Europos 
Parlamente. Tokie pranešimai buvo parengti, 
apsvarstyti ir priimti 2018 metais ir toliau bus 
rengiami kasmet.

√  Buvau pagrindinis Europos Parlamento 
pranešėjas dėl ES-Moldovos Asociacijos 
sutarties įgyvendinimo klausimo. Asmeniškai 
parengiau du pranešimus dėl Moldovos pažangos 
– 2014 ir 2018 metais. 

14. ES-Ukrainos santykiai.
√ ✓2014 m. inicijavau „Europietiškosios Ukrainos” 
draugų grupės įsteigimą Europos Parlamente ir 
buvau išrinktas šios grupės pirmininku. Grupė 
surengė daugybę susitikimų su Ukrainos 
valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, 
inicijavo konferencijas, politinės paramos 
kampanijas, diskusijas ir parodas.

Vizitas Moldovoje.2018 m.

Europietiškos Ukrainos draugų 
grupės posėdis. Briuselis, 2018 m.

15. Gyvūnų gerovės užtikrinimas.
√ Buvau aktyvus gyvūnų gerovės politikos grupės Europos Parlamente narys, 
siekiau užtikrinti bendrus gyvūnų gerovės standartus visoje ES.  

√ Inicijavau raginimą 
Europos Komisijai 
parengti bendrą 
ES naminių gyvūnų 
gerovės strategiją.

Gyvūnų gerovės intergrupės susitikimas. Strasbūras, 2019 m.
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247  – tiek kartų pasisakiau EP plenarinių sesijų posėdžiuose 
Briuselyje ir Strasbūre.

5  – buvau penkių Europos Parlamento pranešimų 
pagrindinis autorius (didžiausias skaičius tarp visų EP 
narių iš Lietuvos).

10  – buvau dešimties Europos Parlamento pranešimų vienas 
iš autorių.

30   – Europos Parlamente suorganizavau virš 30 konferencijų 
ir renginių.

10 000  – balsavau dėl daugiau nei 10 000 dokumentų ir teisės 
aktų.  

1750   – tiek pataisų kartu su kolegomis pateikėme įvairiems 
Europos Parlamento dokumentams.

176   – tiek savo video blogo vaizdo įrašų parengiau iš Briuselio 
ir Strasbūro, kuriuose kalbėjau apie ES ir Lietuvos 
aktualijas.      

544   – tiek Europos Parlamente apsilankė mano pakviestų 
lankytojų iš Lietuvos.

25   – tiek praktikantų iš Lietuvos ir kitų valstybių stažavosi 
mano komandoje.

Veikla Europos Parlamente skaičiais
Praktikantai

Organizuotų renginių plakatai 
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300  – tiek vizitų vyko Lietuvos miestuose ir miesteliuose, tiek kartų 
susitikau su Lietuvos gyventojais.

100  – tiek konferencijų, diskusijų ir renginių Lietuvoje rengiau ar 
juose dalyvavau.

50  – tiek mano inicijuotų ir globojamų meno parodų įvyko sostinėje 
esančioje Savicko galerijoje, kurioje pradėtas ir tęsiamas 
parodų ciklas „Pasakojimai”.

30 – tiek surengta susitikimų, diskusijų ir bendrų pilietinių 
iniciatyvų kartu su Lietuvos moksleiviais bei studentais, 
įskaičiuojant „Kuriame Lietuvą!” projektą bei susitikimus, skirtus 
gerinti gyvūnų apsaugos politiką Lietuvoje.

Veikla Lietuvoje skaičiais

Susitikimas su Alytaus miesto bendruomene. 2018 m.

Telesforo Kulakausko darbų parodos atidarymas. 
Vilnius, 2017 m.  

Tarptautinė gyvūnų gerovės 
konferencija. Vilnius, 2018 m.

Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą!“.
Vilnius, 2018 m.

Duonos šventė Tautinių bendrijų namuose. 
Vilnius, 2018 m.

Lankytojų grupė iš Lietuvos. Strasbūras, 
2015 m.




