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Brangūs bičiuliai,
štai dar vienas darbo Europos Parlamente (EP) pusmetis pasilieka
laiko užnugaryje. Politinis gyvenimas verda. Darbų sūkurys įsukęs
taip, kad kaskart nustembu pažvelgęs į kalendorių, savaitė pralekia
kaip viena diena. Tačiau labai džiaugiuosi tų dienų turiningumu,
atliktų darbų prasme. Kiekvienas, nors ir labai mažas, žingsnis į
priekį, veda mus pirmyn. Juolab, kad politinė aplinka, deja, turiu
pripažinti tik sudėtingėja. Kadencijos pradžioje visiškai neįtariau kas
laukia mūsų ateityje. Išsipildė nemaža dalis „blogųjų scenarijų“,
kuriuos atrodo matėme tik košmaruose. Tačiau tokia yra ši diena, tokia
realybė, tad privalome dirbti tik dar nuoširdžiau ir nė akimirkai
neprarasti tikėjimo vieningos Europos idėja. Yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija nei skiria.
Vertinkime juos ir nepasiduokime propagandai.
Tuo pačiu tradiciškai kviečiu Jus susipažinti su 2016 metų veiklos Europos Parlamente ataskaita.
Joje, žinoma, atspindėta tik dalis mano darbų, visko sudėti yra neįmanoma. Tikiuosi, kad ji
sudomins Jus, galbūt iškils klausimų, į kuriuos, žinoma, mielai atsakysiu. O galbūt paskatins
atidžiau pažvelgti į politikos pasaulį, atrasti kitas jo spalvas ir įkvėps. Tad malonaus skaitymo ir
tikėjimo savimi, Lietuva ir Europa!
Jūsų
Petras Auštrevičius
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PAGRINDINIAI FAKTAI
Petras Auštrevičius yra Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą (ALDE)
frakcijos Europos Parlamente pirmininko
pavaduotojas. ALDE frakcijos pirmininkas
yra belgas Guy Verhofstadt.
Komitetai, kurių
Auštrevičius:

narys

yra

Petras

 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 ES plėtros procesas,
diskutuojama apie Europos Sąjungos vaidmenį ateityje. Komiteto pritarimas būtinas visiems
tarptautiniams susitarimams, kuriais apibrėžiamas ES vaidmuo plačiajame pasaulyje, visų pirma
asociacijos ir bendriesiems susitarimams, kuriuos Europos Sąjunga sudaro su daugybe ES pasaulinių
partnerių.
 Žmogaus teisių pakomitetis
Pagrindinės pakomitečio atsakomybės sritys apima visus su žmogaus teisėmis, mažumų apsauga
ir demokratinių vertybių skatinimu susijusius klausimus, o geografiniu požiūriu – šalis, kurios
nepriklauso ES.
 Regioninės plėtros komitetas
Europos Parlamente šis komitetas atsakingas už Sąjungos regioninės plėtros ir sanglaudos
politiką. Petras Auštrevičius jame yra pavaduojantis narys.
 Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo komitetas
Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant
Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti įsteigtas
2016 metų liepos mėnesį. Petras Auštrevičius šiame komitete yra pavaduojantis narys.
Delegacijos, kurių veikloje dalyvauja Petras Auštrevičius:
 Delegacija ryšiams su Afganistanu - pirmininkas
Pažymint Europos Parlamento siekį stiprinti valdžios institucijas ir reformas 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
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nebūtų naujų skiriamųjų ribų, ir sudaryti plataus masto asociacijos susitarimus, įskaitant tvirtas ir
visapusiškas laisvosios prekybos erdves, – parlamentinį aspektą.
P. Auštrevičius yra "Gyvūnų gerovės" intergrupės Europos Parlamente pirmininko
pavaduotojas.

STATISTIKA
Europos Parlamento pranešimas, kurių šešėlinis pranešėjas buvo EP narys Petras Auštrevičius
(šešėlinis pranešėjas yra EP narys, kuris padeda rengti pranešimą ir atstovauja savo politinę
grupę):
2016-07-07 Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
(Ukraina)
2016-07-14 Nuomonė dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos.
2016-10-14 Pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą
trečiųjų šalių propagandą.
Europos Parlamento nuomonė, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Petras Auštrevičius:
2016-10-11 Nuomonė dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse.
P. Auštrevičius prisidėjo prie 35 – ių pasiūlymų dėl rezoliucijų ruošimo, uždavė 9 parlamentinius
klausimus, inicijavo rašytinį pareiškimus (angl. written declaration) dėl regioninių ir vietos valdžios
institucijų prieigos prie Europos struktūrinių ir investicijų fondų palengvinimo ir 26 kartus pasisakė
per EP plenarinius posėdžius. Visa ši informacija yra pateikta oficialiame Europos Parlamento
puslapyje. Kviečiame susipažinti plačiau
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/124766/PETRAS_AUSTREVICIUS_activities.html

POLITINĖ POZICIJA, VEIKLA, INICIATYVOS
2016 m. sausio 27 d. Šengeno erdvė – laisvė, dėl kurios verta pakovoti. Šių dienų debatai, ar Šengeno
zona nieko nedarant subyrės po poros mėnesių, ar anksčiau, nėra kelias iš aklavietės. Lygiai taip pat,
kaip antrasis „Grexit“ scenarijus,
t.y.
grasinimai
Graikiją išsviesti iš Šengeno
zonos. Tuo metu iš Amsterdamo atsklidusios kalbos apie
Šengeno erdvės užšaldymą iki
dvejų metų irgi, deja, yra
tiktai bėgimas nuo problemų.
Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p
=2489#more-2489
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2016 m. vasario 16 d. Gautas Federicos
Mogherini atsakymas P. Auštrevičiui dėl
atominės
elektrinės
statybos
Astrave,
Baltarusijoje. Kviečiame susipažinti su Europos
Sąjungos
vyriausios
įgaliotinės
užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Europos
Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos
Mogerini atsakymu į Europos Parlamento nario
Petro Auštrevičiaus siųstą kreipimąsi dėl
atominės
elektrinės
statybos
Astrave,
Baltarusijoje.
P. Auštrevičiaus kreipimasis: http://www.austrevicius.lt/wpcontent/uploads/2016/02/Letter_20151218-2.pdf
F. Mogherini atsakymas : http://www.austrevicius.lt/wp-content/uploads/2016/02/A-2016-89690-MrAu%C5%A1trevi%C4%8Dius-MEP.pdf
2016 m. vasario 18 d. Pramiegota galimybė: sankcijos Baltarusijai ir Astravo atomas. Ar tikrai ES
sankcijų panaikinimas Baltarusijai yra optimalus sprendimas, kaip šią savaitę tvirtino Lietuvos
užsienio politikos vairininkai? Kaip bežiūrėsi, man tai panašiau į pramiegotą galimybę. Pirmiausia,
visiems puikiai žinomas Astravo atominės elektrinės statybų klausimas. Iki sankcijų panaikinimo dar
buvo proga kalbėti ne vien apie tai, kad kažkada nepirksime elektros iš nesaugios ir, kaip žada
Baltarusija, pigiausios pasaulyje atominės jėgainės. ES sankcijų klausimas buvo patogi, netgi unikali
galimybė pagaliau realiai iškelti atominės elektrinės statybos saugumo klausimą į tarptautinį,
europinį lygmenį. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2519#more-2519
2016 m. vasario 26 d. Moldovos Parlamentas priėmė teisės aktus, kuriais siekiama pagerinti padėtį
šalyje, tame tarpe ir pareiškimą dėl stabilumo ir modernizavimo. Liberalų ir demokratų aljanso už
Europą (ALDE) frakcija sveikina Įstatymo dėl baudžiamojo persekiojimo tarnybos priėmimą ir teisės
akto projektą, įvedantį trijų mėnesių moratoriumą palankiai verslo aplinkai ir teisinei bazei bei
institucinėms reformoms. Taip pat Parlamento balsavimu patvirtintos teisės akto pataisos dėl
Moldovos Nacionalinio banko įstatymo, kuriomis siekiama sustiprinti banko savarankiškumą ir
galias.Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2540#more-2540
2016 m. kovo 3 d. pranešime ALDE grupė Europos Parlamente smerkė tarptautinės teisės pažeidimus
Ukrainos pilotės, parlamento narės ir Ukrainos delegatės į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją
narės Nadijos Savčenko byloje, kuriai po prokuroro reikalavimo grėsė 23 metų įkalinimo bausmė.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2577#more-2577
2016 m. kovo 4 d. Kriminalinė ar europietiška Rusija? Rusija prieš keletą dienų paminėjo savo
narystės Europos Taryboje dvidešimtmetį. Šią datą (vasario 28-ąją) Kremlius pasitiko ne bet kaip, o
pamynęs pagrindines žmogaus teisių konvencijas, daugelį tarptautinių įsipareigojimų ir, gali būti,
kriminalizuotas labiau nei bet kada iki šiol. Laikas gilesnei diskusijai apie Rusiją, jos valdžią ir šalies
žmones. Apie kriminalinę ir europietišką Rusiją, apie V. Putino ir R. Kadyrovo Rusiją, apie B.
Jelcino ir B. Nemcovo Rusiją.Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2550#more-2550
2016 m. kovo 9 d. P. Auštrevičius su grupe europarlamentarų ragino sudaryti už Ukrainos pilotės
kalinimą atsakingų asmenų „N. Savčenko sąrašą“. Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva grupė
pagrindinių Europos Parlamento frakcijų narių kreipėsi į ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams
Federicą Mogherini, ragindami sudaryti už neteisėtą Ukrainos pilotės Nadijos Savčenko sulaikymą ir
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kalinimą atsakingų asmenų sąrašą. Šį kreipimąsi pasirašė 57 europarlamentarai iš penkių didžiausių
Europos Parlamento frakcijų. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2583#more-2583
2016 m. kovo 11 d. Ar Turkija gali apsaugoti vartus į Europą?
Šios savaitės Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko teiginys, kad pasiektas
proveržis dėl migracijos krizės sprendimo, buvo šūvis pro šalį. Reikia pripažinti, kad pastarasis ES
derybų raundas su Turkija buvo nevykęs. Iš esmės sprendimo paieškoms dirigavusi Vokietijos
kanclerė A. Merkel vėl neišvengė klaidų. Ankstesnių klaidų nepripažinimas mus artina prie naujų ir,
deja, neleidžia įtampai atslūgti. Vieši kanclerės pareiškimai, kad ES nesudarius susitarimo su Turkija
Graikija paprasčiausiai neatlaikys, tiktai atspindi Vokietijos interesus bei poziciją. Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2590#more-2590
2016 m. kovo 16 d.
„Lietuvos
Vyriausybė gali įrodyti, kad kalbos
apie sankcijas už N. Savčenko
kalinimą nėra tik tušti žodžiai“
Liberalas Europos Parlamento narys
Petras Auštrevičius kritiškai vertina
neseniai įvykusios ES Užsienio
reikalų tarybos rezultatus dėl ESRusijos santykių ir ragina Lietuvos
Vyriausybę ryžtis principingiems
žingsniams
nacionaliniame
lygmenyje.
„Kviečiu
Lietuvos
Vyriausybę imtis tvirtų ir ryžtingų
žingsnių, įrodančių, kad mūsų viešai
išsakyti žodžiai pagaliau sutampa su darbais. Raginu atsiliepti į grupės Europos Parlamento ir
Lietuvos Seimo narių prašymą deramai įvertinti Rusijos Federacijos institucijų ir atskirų pareigūnų
vykdomus šiurkščius žmogaus teisių nusižengimus sufabrikuotoje byloje prieš Ukrainos pilotę Nadiją
Savčenko. Turime neapsiriboti Europos Sąjungai ar tarptautinei bendruomenei adresuojamais
kvietimais būti principingais.“, – teigia Europos Parlamento narys liberalas P. Auštrevičius.
Visas straipsnis:http://www.austrevicius.lt/?p=2599#more-2599
2016 m. kovo 24 d. Praėjo laikas melstis už ramybę. Per savo darbo kabineto Briuselyje langą
trečiadienį popiet beveik nemačiau praeivių, padangėje nebuvo lėktuvų. Užtai girdėjau
tebekaukiančias sirenas, praskrendančius specialiųjų tarnybų sraigtasparnius. Vakar Europos
Parlamento būstinėje į darbą atvyko tik labai menka dalis personalo. Ar Briuselis, jo gyventojai ir
svečiai įbauginti? Turbūt taip. Ar užspeisti į kampą? Toks yra teroristų tikslas.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2617#more-2617
2016 m. balandžio 14 d. Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva grupė pagrindinių Europos
Parlamento frakcijų narių pasirašė laišką, skirtą Rusijos Federacijos prezidentui V. Putinui. Laišku
raginama kuo greičiau paleisti neteisėtai sulaikytą ir remiantis sufabrikuotais kaltinimais nuteistą
Ukrainos pilotę Nadiją Savčenko. Iš viso 46 europarlamentarai pasirašė V. Putinui adresuotą laišką.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2639#more-2639
2016 m. balandžio 25 d. Projektas-žudikas: kas užkoduota dujotiekyje „Šiaurės srautas 2“.
Praėjusią savaitę Berlyne įvyko Lietuvos ir Vokietijos vadovų susitikimas. Jis, be abejonių, atnešė
naudos. Po susitikimo tradiciškai apsikeista mandagiomis frazėmis, pareikšta, kad Lietuva ir
Vokietija dar niekada nebuvo tokios artimos. Įvertinta ekonominė partnerystė, patikimas
sąjungininkės užnugaris. Gražu, tačiau greta šių žodžių yra vienas „bet“. Vienu svarbiu klausimu
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Lietuvos ir Vokietijos požiūriai išsiskiria. Konkrečiai – dėl Baltijos jūros dugnu suplanuotos tiesti
naujos dujotiekio atkarpos, jungsiančios Rusiją ir Vokietiją – „Nord Stream 2“ arba „Šiaurės srautas
2“. Šį milijardais vertinamą projektą aš vadinu paprastai – tai yra projektas-žudikas. Kodėl taip
manau – neseniai paaiškinau surengtoje konferencijoje Europos Parlamente. Norėčiau pristatyti
pagrindinius argumentus. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2663#more-2663
2016 m. gegužės 3 d. Sergejaus Magnitskio tiesa tebėra pavojinga Kremliui. Prieš aštuonerius metus
dabar jau šviesaus atminimo teisininko Sergejaus Magnitskio nuveikti darbai, atskleidę milžiniškų
apimčių Rusijos iždo lėšų grobstymą, į viešumą iškėlė tai, kas ilgą laiką buvo už širmos. Anuomet
Kremliaus aparato įkalinto ir mirti pasmerkto S. Magnitskio surinkta medžiaga tampa ypač aktuali
šiomis dienomis. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2669#more-2669
2016 m. gegužės 26 d. N. Savčenko sugrįžimas yra viltis Ukrainai. Dvejus metus trukęs mūšis su
Kremliumi laimėtas. Ukrainos pilotė Nadija Savčenko pagaliau grįžo namo. Grįžo kaip nugalėtoja,
nepalaužta po kelerių metų nelaisvės, daugelio mėnesių badavimo ir nuolatinio spaudimo, kokio mes,
gyvenantys laisvėje, net negalime įsivaizduoti. Faktas, kad Nadija yra Ukrainos herojė, tuo pačiu – ir
didelė viltis, būtinų ir taip reikalingų permainų Ukrainai simbolis. Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2704#more-2704
2016 m. birželio 7 d. Europos sąjungos parama. Vertinkime ES paramą kaip gerą progą investuoti.
Niekas neginčija, kad Europos Sąjungos parama Lietuvai per pastarajį dešimtmetį padarė milžinišką
įtaką. Negalima pasikliauti vien statistika, bet skaičiai rodo, kad tik per 2007-2013 metus sukurta virš
4500 naujų darbo vietų, iki 2015 m. pabaigos ES finansinės paramos sulaukė daugiau kaip 11 tūkst.
mažo ir vidutinio verslo įmonių. Tačiau šis komentaras skirtas anaiptol ne pasidžiaugti gerais
praeities rezultatais. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2740#more-2740
2016 m. birželio 7 d. Darsyk apie Astravą: laikas neparodys, premjere. Kai mūsų šalies premjeras
susitikimo su Europos Komisijos pirmininku J.C. Junckeriu pabaigoje trečiu klausimu aptaria
Baltarusijoje statomos Astravo atominės jėgainės statybas – tai galbūt nestebina. Bet kai premjero
klausia, ar jis tikisi griežtesnės Europos Sąjunga pozicijos dėl atominės, o jis atsako „manau, kad
laikas parodys“ – tai jau yra savotiškas pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių, rinkėjų. Negi Lietuvos
premjeras tikrai neturi jokių galios svertų ir negali daryti įtakos Europos Sąjungos darbotvarkei?
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2743#more-2743
2016 m. birželio 29 d. Liberalas Petras Auštrevičius kartu su grupe Europos Parlamento narių
išsiuntė laišką Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai, ragindami panaikinti šioje šalyje galiojančią
mirties bausmę nuteistiesiems. P. Auštrevičiaus inicijuotą laišką pasirašė 36 Europos Parlamento
nariai iš pagrindinių politinių frakcijų.Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2774
2016 m. liepos 7 d. Susilaikymo politikos rezultatas – ES lėšos prieš Lietuvos interesus.
Ne kartą rašiau, kad Baltarusijos atžvilgiu ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjungos institucijos
turėtų imtis nebutaforinių, griežtesnių priemonių. Tebesitęsiančios ir iki šiol tarptautinių ekspertų
nepatikrintos Astravo atominio monstro statybos,
Baltarusijoje tebeskiriamos mirties bausmės ir nuolatinis
bet kokios politinės opozicijos dusinimas – pakankamos
priežastys, kodėl šiandien negalima likti vien pasyviems
įvykių stebėtojams. Deja, Lietuvos Vyriausybės
neryžtingumas (švelniai tariant) nesikeičia. Pasakysiu
daugiau: man visiškai nesuprantamas valdančiųjų
sprendimas pritarti ES kreditų garantijai Baltarusijai per
Europos investicijų banką (EIB), iš anksto žinant, jog yra
reali grėsmė, kad gauti pinigai bus panaudoti Astravo
atominės elektrinės jungiamųjų tinklų infrastruktūros įrengimui.
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Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2792#more-2792
2016 m. liepos 13 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas parėmė bevizio režimo įvedimą
Gruzijai, Ukrainai ir Kosovui. 2016 m. liepos 7 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas
parėmė Europos Komisijos pasiūlymą dėl bevizio režimo įvedimo Gruzijai, Ukrainai ir Kosovui.
Užsienio reikalų komiteto nariai išreiškė nuomonę, kad bevizio režimo suteikimas šių dviejų ES
Rytų partnerystės šalių ir Kosovo piliečiams būtų svarbus įrankis stiprinant žmonių tarpusavio ryšius,
sukuriant galimybes gilesnei integracijai ir glaudesniam bendradarbiavimui bei įgalinant
demokratinių europietiškųjų vertybių sklaidą.
Petras Auštrevičius sveikina Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto poziciją: “Sveikinu
Gruziją ir Ukrainą įgyvendinus reformas, šios šalys yra pasirengusios ir pilnai atitinka visus vizų
liberalizavimo veiksmų plane nustatytus kriterijus ir sąlygas. Tikiuosi, jog ir Kosovas pasieks, kad
esami nedideli trūkumai būtų laiku ištaisyti. Dabar reikia be nereikalingo delsimo pabaigti šio
klausimo svarstymą Europos Parlamente ir perduoti jį Tarybai. Todėl labai viliuosi ir raginu, kad visi
reikiami procedūriniai dalykai būtų išspręsti kaip įmanoma greičiau ir šių šalių piliečiai galėtų
džiaugtis galimybe be vizų lankytis Europos Sąjungoje jau visai netolimoje ateityje”.
2016 m. rugpjūčio 23 d. 330 tonų ant Vyriausybės laiškų rašytojų stalo. Besibaigianti vasara galutinai
parodė – ši Vyriausybė buvo ir lieka neįgali Lietuvos žmonių naudai išspręsti Astravo atominės
jėgainės klausimą. Net kritiniais momentais, Baltarusijoje virstant 330 tonų svorio būsimo
reaktoriaus dalims, socialdemokratų Vyriausybė nepabudo iš letargo miego. Įprastine tvarka toliau
reiškiamas „susirūpinimas“, užsienio reikalų ar energetikos ministrų laiškai Europos Komisijos
vadovams – jau nebe tie metodai, kurie galėtų padėti šiandien, 50 kilometrų nuo Vilniaus įsibėgėjus
griūvančioms branduolinėms statyboms. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2817#more2817
2016 m. rugsėjo 1 d. Grupė europarlamentarų laišku reikalauja
Rusijos prezidentą V.Putiną iš psichiatrinės ligoninės paleisti
I.Umerovą.
Grupė europarlamentarų kreipiasi į Rusijos prezidentą
Vladimirą Putiną, reikalaudami iš psichiatrinės ligoninės
paleisti vieną iš Krymo totorių lyderių Ilmį Umerovą.
„Pirmiausia įvyko Krymo aneksija, o po to grįžta prie
sovietinių kitaminčių žlugdymo metodų, tai yra psichiatrijos
naudojimo prieš opoziciją, ir tai vyksta 21 amžiuje, valstybėje,
kuri pasirašiusi Helsinkio baigiamąjį aktą“, – BNS sakė
kreipimosi iniciatorius europarlamentaras iš Lietuvos liberalas
Petras Auštrevičius.

2016 m. rugsėjo 12 d. Rinkimų paradas Lietuvos pašonėje ir mūsų „žvaigždė“. Rudenį kaip reikiant
užderėjo rinkimų. Aptarkime trejus iš jų: rugsėjo 11 d. parlamento rinkimus Baltarusijoje, rugsėjo 19
d. Dūmos rinkimus Rusijoje ir spalio 9-osios rinkimus Lietuvoje. Gerai, kad bent vienus iš šių
rinkimų galime vadinti rinkimais. Bet apie viską – eilės tvarka.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2823#more-2823
2016 m. rugsėjo 16 d. P. Auštrevičius su grupe europarlamentarų Rusijos Dūmos rinkimus Kryme
laikys neteisėtais. Liberalas Petras Auštrevičius kartu su 46 Europos Parlamento nariais ragina
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nepripažinti bet kokių rugsėjo 19 d. vyksiančių Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų Kryme, kuris buvo
neteisėtai okupuotas ir aneksuotas Rusijos Federacijos bei atplėštas nuo Ukrainos. Tai
europarlamentarai pažymėjo kreipimesi į Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams
Federicą
Mogherini.
Visas
straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2839#more-2839
2016 m. rugsėjo 21 d. ES reikalai – arba
kaltinam kitus, arba plaukiam pasroviui. ES
lyderiai
viršūnių
susitikime
Bratislavoje
pasiplaukiojo laivu. Tai neišvengiamai apaugo
legendomis apie tai, kas kartu vienoje valtyje
(suprask, skęsta). Realybėje išėjo atvirkščiai.
Laivas negalėjo priplaukti prie muziejaus,
nes upė buvo nusekusi ir grėsė užplaukti ant
seklumos. Tai buvo, mano galva, tikslesnė aliuzija į tai, kokius išbandymus Europa pasitinka
šiandien. Ar išeitis Europos laivui plaukioti ratais, kaip tą kartą Dunojuje? Daugeliui aišku, kad ne.
Gal išeitis teigti, kad Europos vairininkai ir politinis „elitas“ patys kalti, nes yra paskendę savo
problemose, o pati Europa čia niekuo dėta? Žinote, keistoka buvo išgirsti tokį vertinimą iš Lietuvos
vadovų, dalyvavusių tame pačiame pasiplaukiojime su ES lyderiais. Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2843#more-2843
2016 m. spalio 6 d. P. Auštrevičius: „Neteisėtai Kryme išrinktiems Rusijos Dūmos nariams turi būti
pritaikytos ES sankcijos“. Liberalas Petras Auštrevičius kartu su 36 Europos Parlamento nariais
ragina Kryme neteisėtai išrinktiems Rusijos Dūmos nariams pritaikyti Europos Sąjungos sankcijas,
įtraukiant jų pavardes į Europos Sąjungos (ES) jau paskelbtą asmenų sąrašą. Europarlamentarai
pabrėžia, kad ES nepripažino Rusijos Dūmos rinkimų Kryme, kuris buvo neteisėtai okupuotas ir
aneksuotas Rusijos Federacijos bei atplėštas nuo Ukrainos 2014 metais. Todėl dabar EP nariai ragina
nepripažinti rinkimų rezultatų ir pritaikyti ES sankcijas šiems Kryme neteisėtai išrinktiems
asmenims: Ruslanui Balbekui, Michailui Šeremetui, Andrejui Kozenko, Konstantinui Bacharevui,
Dmitrijui Belikui ir Svetlanai Savčenko. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2852#more2852
2016 m. spalio 14 d. E-balsavimas: negrįšime prie staklių, jei jau turime internetą. Žinome tą posakį
apie šaukštą deguto ir medaus statinę. Šių rinkimų atveju jau dabar galima pasakyti, kad šaukšto būta
ne vieno. Jeigu naujausią informaciją apie rinkimų rezultatus Vyriausiosios rinkimų komisijos
vadovai buvo priversti diktuoti „iš lapelio“, akivaizdu, kad rinkimų sistemoje buvo paliktos grubios
klaidos. Matyt, rodyti pirštais vieniems į kitus neužteks – už klaidas reikės atsakyti. Tačiau man
dabar rūpi kitas klausimas. Kai kas visų šių įvykių fone pradėjo niurzgėti, kad internetinio balsavimo
idėją dabar išvis reikėtų pamiršti. Niekaip negaliu sutikti su tokia pozicija. Jei kas nors susimovė arba
nesugebėjo tinkamai atlikti savo užduočių, ar tai automatiškai reiškia, kad Lietuva neturėtų
įgyvendinti mūsų laikmetį ir žmonių poreikius atitinkančių sprendimų? Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2863#more-2863
2016 m. spalio 19 d. P. Auštrevičius: „Vakarai turi užkirsti nešvarių pinigų srautą iš Rusijos į
Europos sostines“. Europos Sąjunga negali daryti jokių nuolaidų ar išlygų santykiuose su Rusija,
priešingu atveju Kremlius augins savo įtaką Vakaruose, toliau kurstys neramumus Rytuose. Apie tai
šiandien kalbėta Europos Parlamente surengtoje ir liberalo Petro Auštrevičiaus inicijuotoje
tarptautinėje konferencijoje „Minsko susitarimai: ES-Rusijos santykiai ir sankcijų reikšmė“.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2873#more-2873
2016 m. spalio 22 d. Astravo AE klausimais rūpinsis naujai įkurta politikų grupė. Europos Parlamente įsikūrė politikų grupė, kurią suvienijo bendras tikslas – statomos Astravo branduolinės jėgainės
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vertinimas ir priežiūra. Šios neformalios politikų grupės steigimo iniciatorius – europarlamentaras
Petras Auštrevičius, grupės pirmininke tapo viena Žaliųjų frakcijos EP vadovių Rebecca Harms.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2887#more-2887

2016 m. spalio 26 d. Baltarusijos atominė elektrinė: ES turi būti suteikta prieiga stebėti šios elektrinės
saugą. Šiandien Europos Parlamento nariai plenarinės sesijos debatuose aptarė naujausius įvykius
Baltarusijoje, o taip pat diskutavo dėl šios šalies perspektyvų įstoti į Europos Sąjungos (ES) ir Rytų
partnerystės Parlamentinę Asamblėją (EURONEST). Vienas iš pagrindinių susirūpinimą keliančių
klausimų – Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės (AE) saugumas, elektrinė yra statoma
visai netoli ES sienos, statybos darbus vykdo Rusijos valstybinė kompanija „Rosatom“. ALDE
grupės viceprezidentas Petras Auštrevičius (Lietuvos Liberalų Sąjūdis) prašo ES stebėti šios atominės
elektrinės statybas, vykdomas vos 45 km. nuo Vilniaus: „Rusija finansuoja Astravo atominės
elektrinės statybas prie pat mūsų sienų. Šią atominę elektrinę Baltarusijos prezidentas Aleksandras
Lukašenka įvardijo kaip „pigiausią pasaulyje”. Europos Sąjunga negali tiesiog stebėti jos statybą, o
privalo nedelsdama imtis veiksmų! ES turi reikalauti, kad Minskas ir Maskva leistų tinkamą ir
visapusišką elektrinės statybų saugos priežiūrą, kol dar ne per vėlu“. Europos Parlamentas balsuos
dėl rezoliucijos dėl Baltarusijos kitoje plenarinėje sesijoje (lapkričio mėnesį).
2016 m. spalio 28 d. Sena nauja koalicija – kelias į niekur. Galbūt jau
artimiausiomis dienomis bus paskelbta, kas formuos naują Lietuvos
Vyriausybę. Tačiau per šią savaitę po rinkimų daug negražių dalykų į
viešumą išlindo. Neaugs pasitikėjimas politikais, politine sistema, kai
pirmame plane nuolat šmėžuoja vien partijų vidinės batalijos, rietenos ir
nesutarimai. Lietuva kažkur toli kamputyje. Ką tik balsavusiems
žmonėms vėl kyla klausimas – ar gali šios valstybės poli-tikai pagaliau
dėl ko nors sutarti?
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2891#more-2891
2016 m. lapkričio 5 d. Gal karvė nesupranta, bet politikai turėtų. Mažų
mažiausiai keista girdėti Lietuvos politines aktualijas, kai mūsų politikai
vieną dieną svarsto, ką karvės supranta ir ko nesupranta, o po kelių dienų
tiesiog pasiūlo naikinti Energetikos ministeriją… nes patys „nesupranta“,
kam tokia reikalinga.
Gyvenimas rodo, kad politikų viešai įvardijamas nesupratimas kartais tėra dūmų uždanga.
Dažnai suvokimas yra labai aiškus, bet juk reikia pateikti argumentą, kodėl ko nors nedaryti ar ko
nors atsisakyti. Tada ir pradeda panašėti, jog mus tuoj pradės valdyti karvės arba tie, kas mus
bando joms prilyginti. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2907#more-2907
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2016 m. lapkričio 10 d. Atsakymas yra: stipri Europa. Ar po prezidento rinkimų JAV tikrai atsivėrė
platūs vartai į nebūtį? Tikrai nesu D. Trump’o rėmėjas, tačiau dėl visai paprastų priežasčių taip
nemanau. Tiesiog siūlyčiau atidžiai įvertinti ne vien grėsmes (jų, be abejo, buvo ir bus, rengiamės
2017 m. rinkimams Europoje), bet ir naujas galimybes. Pirma. Nesvarbu, kokia yra JAV prezidento
pavardė ir (tikėtini) požiūrio kampai. Stipri Europa yra geriausias atsakymas. Pačiai Amerikai
naudinga stipri Europa, tvirta partnerystė. Vieningos Europos žemyn nenutemps joks „postbrexit“
inkaras ar Kremliaus spaudimas. Niekas nesako, kad bus lengva. Europa privalo galų gale prabusti,
pradėti dirbti ir keistis. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2919#more-2919
2016 m. lapkričio 25 d. ALDE grupė ragina nedelsiant paleisti įkalintą Rusijos aktyvistą Ildar Dadin.
Europos Parlamento nariai ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Ildar Dadin, Rusijos
aktyvistą, kuris buvo nuteistas ir įkalintas dviem su puse metų už taikius gatvės protestus. Trisdešimt
ketverių metų Ildar Dadin pranešė savo advokatui, kad jis yra pakartotinai mušamas ir sulaukiąs
grasinimų nužudyti po to, kai rugsėjo viduryje jis buvo perkeltas į kalėjimą numeris septyni Karelijos
regione, šiaurės vakarų Rusijoje. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2935#more-2935
2016 m. lapkričio 25 d. Ar Europa nusiteikusi toleruoti melą? Nemažai kas Europoje ir toliau
galvoja, kad tai mūsų neliečia. Tuo pat metu, kai iš Kremliaus siunčiama žinia (palinkėjimas), jog
Rusija „niekur nesibaigia“, dalis Europos Sąjungos politinių sprendimų priėmėjų vis dar bando save
įtikinti, kad čia tik vaikiški žaidimai, nekalti pokštai arba kažkieno perdėtos baimės. Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2940#more-2940
2016 m. lapkričio 30 d. Draugai tik rankų paspaudimui. Negalime apsieiti be skandalų, kurie
prasidėjo dar prieš naujos Vyriausybės
darbų pradžią. Tvirtinant ministrų kabinetą
vieniems kartelė buvo išlaikyta, kitiems –
nuleista tiek, kad „atsipūtę“ peršoktų.
Rinkėjai dar įvertins. Iš visų sričių, tik
užsienio reikalai lieka (liks) tose pačiose
rankose. Ar tai reiškia, kad čia nereikia
permainų? Per drąsu būtų taip sakyti. Nors
sąlygų
atsinaujinimui
yra,
naujasis
premjeras vizitui dairosi į Lenkiją, su kuria
iki šiol nepavyksta užmegzti nuoširdaus
pokalbio, bet vis dėlto – gal laikas Lietuvai
pirmiausia įvertinti draugus ir draugystę?
Tai reiškia, kad turime būti pasirengę duoti,
ne vien imti. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2944#more-2944
2016 m. gruodžio 12 d. ES ir NATO: pagaliau partneriai bendrame kelyje. Galima suprasti, kodėl šių
metų pabaigoje politikos apžvalgininkai klausimus kelia vis aštresniais kampais. Štai Edwardas
Lucasas išreiškė nuogąstavimą, ar NATO įstengs atlaikyti D. Trumpo administraciją, ar Europos
Sąjungą dar galima išgelbėti? Taip, saugumas pasaulyje yra trapus reikalas. Taip, JAV prezidento
rinkimų rezultatai, „Brexit“, stiprėjanti populistų įtaką Europoje pakeitė pusiausvyrą dabartiniame
pasaulyje. Šių signalų, bylojančių apie pažeidžiamumą, negalima ignoruoti. Vis dėlto nemanau, kad
NATO dabar atsidūrė kokiame nors mirtiname pavojuje. Esu įsitikinęs, kad Europa tikrai stiprins
savo gynybinį pasirengimą, finansavimą ir pajėgumus, remdamasi ne kuo kitu, o būtent glaudesniu
nei bet kada anksčiau bendradarbiavimu su NATO.
Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2964#more-2964
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ES ĮSPĖJIMO APIE DINGUSIUS VAIKUS SISTEMA
2016 m. kovo 15 d. „Lietuva nebegali ignoruoti ES įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos“.
Europarlamentaras Petras Auštrevičius ragina Lietuvos Vyriausybę kuo greičiau prisijungti prie
įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos „AMBER Alert Europe“, kuri jau veikia 16-oje Europos
Sąjungos valstybių. Kreipimasis su prašymu imtis veiksmų išsiųstas Vidaus reikalų ministerijai.
„Nematau priežasčių, kodėl Lietuva iki šiol atidėlioja ir delsia priimti atsakingus sprendimus.
Pastaruoju metu akivaizdžiai matome, su kokiais skaudžiais mažamečių vaikų dingimo ar pagrobimo
atvejais Lietuvoje susiduriame, ši problema tampa vis aštresnė. Pirmosios minutės ir valandos po
vaiko dingimo yra lemtingos, todėl „AMBER Alert Europe“ sistema, užtikrinanti ne tik specialiųjų
institucijų bei pasieniečių, bet ir gyventojų įsitraukimą į paiešką, privalo veikti. Vaikų ir jų tėvų teisė
sulaukti deramos pagalbos turi būti svarbiausias prioritetas“, – sako Europos Parlamento narys
liberalas P. Auštrevičius. Visas straipsnis: http://www.austrevicius.lt/?p=2594#more-2594
2016 m. gegužės 19 d. „Nesuprantama, kodėl Lietuvos valdžia nenori stiprinti dingusių vaikų
paieškos sistemos“. Europarlamentaras Petras Auštrevičius
su paklausimu dėl „AMBER Alert Europe“ kreipėsi į Vidaus
reikalų ministeriją, į tai gautas oficialus vidaus reikalų
ministro Tomo Žilinsko atsakymas. „Vidaus reikalų ministro
atsakymas ir požiūris į dingusių vaikų problemą, švelniai
tariant, šokiruoja. Kai sakoma, kad papildomų priemonių
imtis nereikia, kad dabartinė teisinė bazė ir taikomos
paieškos priemonės yra efektyvios, o „AMBER Alert
Europe“ galimai dubliuotų esamas funkcijas – tai skamba
kaip atsisakymas, nenoras imtis iniciatyvos. Dabartinės
priemonės tikrai nėra pakankamos, jei Lietuvoje ir toliau be
žinios dingsta vaikai, jeigu jų artimieji paliekami nežinioje. Net vienas dingęs ir neatrastas vaikas
Lietuvai yra per daug“, – teigia Europos Parlamento narys P. Auštrevičius. Visas straipsnis:
http://www.austrevicius.lt/?p=2694#more-2694

SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI
2016 m. kovo 1 d. praėjus metams po Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo, ALDE
grupė Europos Parlamente bei daugybė Rusijos demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės
atstovų Europos Parlamente susirinko drauge prisiminti jo kovą už laisvę, teigdami, jog geriausias
būdas europiečiams paminėti Boriso Nemcovo atminimą – tai tęsti jo kovą už taikią, laisvą ir
demokratišką Rusiją. Renginio vaizdo įrašas. https://www.youtube.com/watch?utm_campaign=0308_56de90a95d24f603e9736968&utm_medium=email&utm_source=newsletter&v=bw9Lb5Gfezw
2016 m. balandžio 6 d. Europos Parlamente įvyko Petro Auštrevičiaus inicijuota konferencija dėl
„Šiaurės srautas 2“ dujotiekio projekto Baltijos jūroje statybos. Renginyje mintimis dalijosi Europos
Komisijos viceprezidentas, atsakingas už energetinę sąjungą Maroš Šefčovič, buvęs Europos
Parlamento vadovas Jerzy Buzek ir kiti pranešėjai. Petras Auštrevičiaus teigė: „Rusija jau nėra
partneris, kai dujų kainą naudoja politiniais sumetimais. Tad lieka du variantai – nužudyti projektą ar
jį priimti. Šis projektas yra sukurtas tam, kad būtų nužudyti alternatyvūs dujų šaltiniai, pavyzdžiui,
SGD terminalai. Taip pat bus nužudyta Ukrainos ateitis Europoje ir visa ES Energetikos sąjunga.“
2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamente Petro Auštrevičiaus iniciatyva įvyko seminaras
„Kremliaus melas – koks yra Europos Sąjungos atsakas į dezinformaciją?“.
Renginio vaizdo įrašas: https://alde.livecasts.eu/kremlins-lie
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2016 m. liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas prie
Lietuvos ąžuolo Strasbūre, dalyvaujant vietos lietuvių
bendruomenės atstovams, Europos Parlamento nariams
ir darbuotojams, kolegoms iš Europos Tarybos.

2016 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento „Europietiškos Ukrainos“ draugų grupės posėdis,
dalyvaujant neseniai išlaisvintai neteisėtai kalintai Ukrainos pilotei Nadijai Savčenko.

2016 m. rugsėjo 8 d. Besirengiant spalio 5-os
dienos Afganistano konferencijai Briuselyje.
Nuotraukoje Petras Auštrevičius, Europos
Parlamento delegacijos ryšiams su Afganistanu
pirmininkas, kartu su Afganistano užsienio
reikalų ministro pavaduotoja.

2016 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamente
„Europietiškos Ukrainos“ draugų grupė
susitiko su Ukrainos teisingumo ministru Pavlu
Petrenko. Susitikime aptartos Ukrainos
reformos teisės viršenybės srityje ir
bendradarbiavimo galimybės.
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2016 m. spalio 19 d. Europos Parlamente
surengta
liberalo Petro Auštrevičiaus
inicijuota Tarptautinė konferencija „Minsko
susitarimai: ES-Rusijos santykiai ir sankcijų
reikšmė“.
Vaizdo įrašas :
https://www.youtube.com/watch?v=VdsmH
6yEukI

2016 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamente vyko
Boriso Nemtsovo forumas.
Vaizdo įrašas : http://nemtsovforum.org/video/

2016 m. lapkričio 30 d. Europarlamentaras Petras Auštrevičius, Europietiškos Ukrainos draugų
grupės Europos Parlamente pirmininkas, susitiko su ukrainiečiais, kovojančiais už Krymo laisvę ir
prieš Rusijos Federacijos FSB neteisėtą kalinimą proukrainiečių aktyvistų Kryme bei jų kankinimą. Alim
Aliev yra vienas iš socialinės iniciatyvos
„CrimeaSOS“ (www.krymsos.com) steigėjų. O
Gennadii Afansiev - buvęs ukrainiečių politinis
kalinys Rusijoje. Jo istorija apie tai, kaip jis buvo
žiauriai kankinamas, privertė visus posėdžio dalyvius
dar rimčiau susimąstyti apie tai, kaip jie patys galėtų
padėti vis dar kalinamiems politiniams kaliniams.

2016 m. lapkričio 30 d. Europarlamentaras Petras Auštrevičius susitiko su grupe mokinių iš Rytų
Lietuvos. Šie mokiniai yra projekto "Gyvenu laisvai" (www.gyvenulaisvai.lt) dalyviai. Jo tikslas –
ugdyti tautinių bendrijų jaunimo pilietiškumą, skatinti
geriau pažinti, suvokti ir puoselėti savo krašto kultūrą,
unikalią tapatybę. Projekte dalyvauja Vilniaus,
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų rajonų ir Visagino
jaunimas. Petras Auštrevičius džiaugėsi prasminga
projekto idėja, šiltu ir įdomiu bendravimu su
mokiniais, jų žingeidumu bei puikiomis lietuvių
kalbos žiniomis.

2016 m. gruodžio 5 d. Briuselyje europarlamentaras Petras
Auštrevičius susitiko su Baltarusijos pilietinės visuomenės ir
žmogaus teisių nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų asociacijos
atstovais. Vienas iš jų - Ales Bialiatski - nevyriausybinės
organizacijos žmogaus teisių centro „Viasna" įkūrėjas,
prodemokratinio nevyriausybinių organizacijų susivienijimo
Baltarusijoje narys. Susitikime aptarta dabartinė padėtis
Baltarusijoje ir diskutuota, kaip ją būtų galima pagerinti ES ir
Baltarusijos santykių kontekste.
www.austrevicius.lt

2016 m. gruodžio 7-8 dienomis į Europos Parlamentą buvo
sugūžėjęs nemažas būrys liberalaus jaunimo iš įvairių
Europos šalių. Jie čia dalyvavo ALDE (Liberalų ir demokratų
aljansas už Europą) žiemos akademijoje.

VIZITAI

2016 m. liepos 16 d. Petras Auštrevičius kartu su grupe Europos
Parlamento Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos
narių susitiko su Kambodžos opozicijos lyderiu Sam Rainsy,
kuris yra persekiojamas Kambodžos valdančiosios autoritarinės
partijos ir vyriausybės. Šaliai laukiant dar vienų rinkimų, Europos
Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės parama Kambodžos
demokratinėms jėgoms yra labai svarbi.

2016 m. liepos 18-21 dienomis vyko ALDE delegacijos, kurią sudarė ALDE Europos Parlamento
narys ir ALDE partijos pirmininkas Hans Van Baalen bei
ALDE nariai Petras Auštrevičius, Petr Jezek ir Urmas Paetu,
vizitas į Ukrainą. Buvo organizuoti aukšto lygio susitikimai su
prezidentu P. Porošenko, Vidaus reikalų ministerijos
pareigūnais, Liberalų atstovais. Aptartos Europos Sąjungos
aktualijos, ES ir Ukrainos santykiai bei ukrainiečiams ypač
opus klausimas - bevizis režimas vykstantiems į Šengeno
erdvę. Nuotraukoje - susitikimas su šalies Prezidentu Petro
Porošenko.

2016 m. rugsėjo 9 d. Europarlamentaras
Petras Auštrevičius dalyvavo Moldovos
Nepriklausomybės 25- mečio renginiuose
Kišiniove.

2016 m. lapkričio 2-4 dienomis Petras
Auštrevičius su EP Užsienio reikalų komiteto
kolegomis lankėsi Jungtinių tautų Generalinėje
Asamblėjoje Niujorke, JAV.

www.austrevicius.lt

LANKYTOJŲ GRUPĖS IŠ LIETUVOS
2016 m. Petrą Auštrevičių Europos Parlamente Strasbūre ir Briuselyje aplankė 4-ios oficialiai
remiamos lankytojų grupės iš Lietuvos. Apsilankymo Europos Parlamente metu lankytojai turėjo
galimybę stebėti dalį plenarinio posėdžio ir išgirsti apie aktualias problemas, su kuriomis šiuo metu
susiduria Europos Sąjunga, o taip pat pabendrauti su Europos Parlamento nariu Petr Auštrevičiumi ir
užduoti rūpimus klausimus.

VEIKLA LIETUVOJE
Diskusija „Naminių gyvūnų ženklinimas ir
registravimas“
2016 sausio 22 d.
Diskusijoje P. Auštrevičius pabrėžė, kad
privalomo ženklinimo nuostatos atitinka ES
Gyvūnų sveikatos įstatymo nustatytą būtinybę
modernizuoti iki šiol galiojančias valstybių
praktikas siekiant apsaugoti gyvūnų sveikatą,
nustatant atsakomybę tarp gyvūnų laikytojų,
prekiautojų jais, veterinarų ir nacionalinės
valdžios institucijų. Tai suteiktų geresnes
stebėjimo ir kontrolės priemones kovoje su
gyvūnų ligomis, o tai savo ruožtu turėtų užtikrinti
didesnį visuomenės saugumą visose ES šalyse.

www.austrevicius.lt

Konferencija „Saugumas,
bendradarbiavimas ir identitetas Šiaurės
Europoje“
2016 m. sausio 29 d.
Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo
Universiteto,
Norvegijos
ir
Švedijos
ambasados Lietuvoje ir Šiaurės ministrų
tarybos biuras Lietuvoje.
Seimo Europos klubo diskusija „Ar
sugebėsime išsaugoti Šengeno sutartį?“
2016 vasario 19 d
Diskusijoje buvo vieningai sutarta, kad būtinas
išorinių Europos Sąjungos sienų stiprinimas,
tačiau kol kas tam labiausiai trukdo lėtas finansų
perskirstymas ir jų trūkumas. Europos klubo
prezidentas, Europos Parlamento narys Petras
Auštrevičius akcentavo, kad būtinas vieningas
visų Europos Sąjungos valstybių solidarumas ir
praktiniai veiksmai sprendžiant neregėto masto
migracijos problemas.
Knygos „Pirmasis Lietuvos dešimtmetis
Europos Sąjungoje: transformacija ar
imitacija“ pristatymas ir diskusija „Lietuvos
europėjimo perspektyvos ES krizės
akivaizdoje“
2016 m. balandžio 15 d.
Knygą pristatė jos bendraautoriai: VšĮ „Europos
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
partneris ir valdybos pirmininkas dr. Klaudijus
Maniokas ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir
ekonominiai projektai“ partneris Darius Žeruolis.
Diskusijoje dalyvavo Seimo narys Egidijus
Vareikis, diskusiją moderavo Europos Parlamento
narys, Seimo Europos klubo prezidentas Petras
Auštrevičius.
Vaizdo įrašas :
http://media.lrs.lt/video/video5/video/2016/4/5EE
6B4EE-BBFD-4556-84A4F0C66A47CFDA/MEDIUM/d476ff6b-56894d8e-9a08-28e8124f1e88.mp4

Gegužės 7 d. – Europos maršas 2016 yra tradicija
tapusi pilietinė ir vieša akcija, skirta paminėti
Europos dieną drauge su bendraminčiais.
Eisenos organizatoriai – Europos federalistų sąjunga Lietuvoje.
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Diskusija „Troliai prieš piliečius:
žiniasklaidos vaidmuo ir atsakomybė“
2016 m. gegužės 27 d.
Diskusiją
moderavo žurnalistė Rita
Miliūtė, pranešimus skaitė Vokietijos
televizijos kanalų ARD ir NRD žurnalistė
Mareike Aden, Suomijos nacionalinės
televizijos ir radijo kompanijos YLE
žurnalistė Jessikka Aro, Europos išorės
veiksmų tarnybos Strateginės komunikacijos
padalinio pareigūnas Jon Kyst ir VU
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto dėstytojas ir mokslo darbuotojas Dr.
Nerijus Maliukevičius.
Seimo Europos klubo diskusija „Brexit
rezultatai ir Lietuvos interesai“.
2016 m. liepos 1 d.
Diskusijoje kalbėjo Seimo opozicijos lyderis,
Europos reikalų komiteto narys Andrius Kubilius,
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto direktorius prof.
Ramūnas Vilpišauskas, „Lietuvos ryto“ politikos
apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Renginį vedė
Europos Parlamento (EP) narys, Seimo Europos
klubo prezidentas Petras Auštrevičius.
Vaizdo įrašas : http://media.lrs.lt/video/VIDEO/2016/7/5EE6B4EE-BBFD-4556-84A4F0C66A47CFDA/MEDIUM/7cc9dd05-5d18-4731-982c-56cf2826d976.mp4
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2016
2016 m. liepos 9 d.
Pranešimus verslo, mokslo,
politikos ir kultūros temomis
skaitė ir diskutuoti kvietė
įvairių sričių specialistai.
Savo
mintimis
ir
pastebėjimais
apie
pabėgeliams svetimoje šalyje
kylančias
problemas
ir
galimybes
jas
spręsti
diskusijoje
"Prieglobsčio
politika
ir
pabėgėlių
integracija:
tiesiame
tiltus ar
Šią vasarą, liepos 8-10 dienomis, jau trečią kartą vyko Pasaulio
statome sienas?" dalinosi ir
lietuvių jaunimo susitikimas.
Petras Auštrevičius.
Ukrainos karių vizitas Lietuvoje
2016 liepos 14-18 d.d.
Palaikydami Ukrainos laisvės siekimą, EP Liberalų ir demokratų
aljanso už Europą frakcijos narys Petras Auštrevičius ir "Europietiškos
Ukrainos" draugų grupė inicijavo Ukrainos karių vizitą Lietuvoje.
www.austrevicius.lt

Vyko
įvairūs
renginiai,
diskusijos, susitikimai, kuriuose patirtimi dalijosi
europarlamentaras
Petras
Auštrevičius,
Ukrainos
ambasadorius
Volodymyr
Yatsenkivskyi,
Ukrainos
gynybos
atašė
Dmytr
Donskoj, Lietuvos Šaulių 10sios rinktinės 7 būrio vadas
Tadas Ivanauskas, Liberalų
sąjūdžio generalinis sekretorius Renaldas Vaisbrodas.
Lietuvos liberalaus jaunimo Vasaros stovykla
2016 rugpjūčio 19 d.

Jauni, talentingi, veržlūs ir kūrybingi. Taip galima apibūdinti LLJ Vasaros mokyklos dalyvius. Ši
mokykla - tai kasmetinis Lietuvos liberalaus jaunimo renginys, skirtas organizacijos narių kompetencijų
ir asmeninių įgūdžių ugdymui. Renginio metu dalyviai išklauso paskaitų ciklą apie liberalizmą, liberalių
sprendimų galimybes, susipažįsta su komandos formavimo ir organizacijos vystymo praktika, dalyvauja
diskusijose bei debatuose. Rugpjūčio 19 d. stovykloje lankėsi ir europarlamentaras Petras Auštrevičius.
Su jaunimu buvo diskutuota aktyvaus pilietinio ir visuomeninio dalyvavimo klausimais, kas tai yra
atstovavimas ir kaip jis veikia pilietinę visuomenę. Vyko praktiniai užsiėmimai prezentacijos ir
bendravimo tema.
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Šiaurės ir Baltijos šalių diplomatiniams santykiams - 25
2016 m. rugpjūčio 22 d.

Latvijos URM (šiuo metu pirmininkavusios NB8 ir BMT formatui) surengė aukšto lygio diskusiją,
skirtą Šiaurės ir Baltijos šalių diplomatinių santykių 25-čiui paminėti. Savo įžvalgomis dalijosi buvęs
Švedijos ministras pirmininkas C. Bildt, buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras J. B. Hannibalsson,
buvęs Danijos užsienio reikalų ministras U. Ellemann-Jensen, buvęs Estijos užsienio reikalų ir gynybos
ministras J. Luik ir kiti. Diskusijoje taip pat dalyvavo europarlamentaras P.Auštrevičius. Susitikimo
metu aptarti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo pasiekimai ir laimėjimai, apžvelgtos tolimesnės
bendro darbo perspektyvos. Pažymėta, kad Šiaurės ir Baltijos valstybės išnaudojo istorinę galimybę dėl
glaudesnio bendradarbiavimo, sustiprinusio Baltijos šalių atkurtą valstybingumą. Taip pat pabrėžta, kad
išlieka didžiulis poreikis tęsti ir plėtoti NB8 bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip saugumas ir gynyba,
ekonominės politikos koordinavimas, kultūra. Po diskusijos vyko filmo „Those Who Dare“ peržiūra ir
aptarimas su filmo autoriais.
Diskusija ,,Atvira visuomenė ir jos priešai: ar liberali demokratija
išgyvena krizę?"
2016 rugpjūčio 25 d.

antidemokratinis populizmas
ir
priešprieša
atvirai
visuomenei virsta Europos
politinį
veidą
keičiančia
tendencija.
Kalbėta
apie
„Brexit“
pasekmes ES ir Lietuvai,
dvišalius Lietuvos ir Lenkijos
santykius, artėjančius JAV
prezidento rinkimus, naujus
iššūkiusliberaliai
demokratijai, ,,sergančią“ visuomenę,
valdžios neveiklumą ir lyderių
stoką, viešo kalbėjimo faktų
patikros nebuvimą, globalizacijos iššūkį pasauliui bei
apie
tai,
kad
ateities
Atviroje diskusijoje su VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja ir demokratijai reikia pilietinio ir
tarptautinių santykių eksperte dr. Margarita Šešelgyte
bei politinio išprusimo ir stiprių
europarlamentaru liberalu Petru Auštrevičiumi buvo nagrinėjami ES lyderių, kurie gebėtų priimti
reikiamus
sprendimus
užsienio politikos pokyčiai, įvertinant įvykius, kuomet
atsakingai ir nesiblaškydami.
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Utenos miestui -755 metai
2016 rugsėjo 3 d.

Utena – vienas seniausių Lietuvos miestų,
kurio vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą
paminėtas 1261 m. Patys uteniškiai savo miestą
vadina laimingų žmonių miestu, kuo teko
įsitikinti
ir
europarlamentarui
Petrui
Auštrevičiui bei Vilniaus Naujamiesčio
vienmandatės apygardos kandidatui į LR Seimo
narius Virgilijui Aleknai. Šiltai bendraujantys,
kuriantys, atviri naujovėms, tačiau nepamiršę
savo krašto istorijos, svetingi rytų aukštaičiai
rugsėjo 3 d. dieną savo mieste priėmė didelį
būrį svečių, kurie atvyko jų pasveikinti su
gražiu 755 metų miesto gimtadieniu.

Paskaita-diskusija „Europos kryžkelės ir kelio
žemėlapio paieškos“
2016 rugsėjo 22 d.

Tikslingiausia valstybės investicija turėtų būti į savo
šalies jaunus žmones. Kitaip tų, kurie kurs stiprią
valstybę, užauginti neįmanoma. Svarbu dalintis su
jaunimu patirtimi, padėti išsiaiškinti jiems rūpimus
klausimus ir kartu ieškoti krypčių eiti teisingos valstybės
bei vieningos Europos kūrimo keliu.

Rugsėjo 22 dieną apie galimas Lietuvos ir
Europos politines, ekonomines ir socialines
kryptis paskaitoje-diskusijoje „Europos
kryžkelės ir kelio žemėlapio paieškos“
su Kauno VDU Politologijos katedros
studentais diskutavo Europos Parlamento
narys Petras Auštrevičius.Studentai kėlė
klausimus, ar jie galės daryti įtaką valstybės
gyvenimui, papuolę į tą krumpliaratį, kur
jauni žmonės tiesiog ignoruojami?
Kokie ES investavimo prioritetai liks po
naujos Europos Sąjungos fondų investavimo
strategijos patvirtinimo? Kaip suburti stiprią,
vieningai dirbančią komandą ir ar tai
įmanoma Lietuvoje? Kokios galimos
veiksmingos Lietuvos užsienio politikos
kryptys?

www.austrevicius.lt

Tarptautinė konferencija „The Baltic way“
2016 rugsėjo 24 d.

Rugsėjo 24 d. Vilniuje vyko Lietuvos liberalaus
jaunimo ir European Students For Liberty organizuota
tarptautinė konferencija „The Baltic way“. Joje apžvelgta
Baltijos valstybių nepriklausomybės kelias bei
šiandieniniai Baltijos valstybių ir Europos iššūkiai.
Diskusijoje „The Baltic tigers: perspectives and
solutions“

su Europos Parlamento Pirmininko patarėju
Arnoldu Pranckevičiumi, Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi,
Latvijos liberalų partijos pirmininku Juris
Pūce, International Republican Institute
atstovu Lietuvoje Jake Jones bei Vilniaus
miesto savivaldybės nariu Vytautu Mitalu
buvo kalbama apie tai, kokių sprendimų
reikia Baltijos valstybėms, norint sukurti
atviras ir konkurencingas visuomenes.
Petras Auštrevičius paragino jaunimą
nepamiršti 25 metų patirties ir siekti
tolimesnio atviros ir liberalios visuomenes
stiprinimo. Baltijos valstybės turi rimtą
pagrindą tikėtis, kad jų įtaka ES politikai
gali augti, kuomet jos bendradarbiaus
tarpusavyje ir bus efektyvios viešosios
politikos transformacijoje.

Europos gyvūnų augintinių gerovės konferencija
2016 rugsėjo 29-30 d.

Pagarba gyvybei ir gamtai yra viena iš moralinių vertybių. Galima drąsiai teigti, kad gyvūnų apsauga
ir tinkamas elgesys su jais - tai civilizuotos ir kultūringos visuomenės požymis. Rugsėjo 29 - 30
dienomis Vilniuje Europos Komisija ir visuomenins judėjimas „Žmonės už gyvūnus“, kurio iniciatorius
yra EP narys Petras Auštrevičius, organizavo tarptautinę Europos gyvūnų augintinių gerovės
konferenciją. Joje savo patirtimi ir perspektyvomis dalinosi gyvūnų gerovės politikos formuotojai ir šioje
srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konferencijos tikslas – kelti gyvūnų augintinių
gerovės ir apsaugos visoje Europoje standartus per švietimą, diskusijas bei augintinių gerovės mokslą.
Renginio partneriai ir rėmėjai: VšĮ „Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija“, organizacija AAP
(Animal Advocacy and Protection), Dogs Trust, Europos Sąjungos “Šunų ir kačių aljansas“, LSMU
Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetas.
www.austrevicius.lt

Apdovanojimas už aukštos gyvūnų apsaugos
politikos formavimą Lietuvoje ir Europoje
2016 rugsėjo 30 d.
Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija
apdovanojo labiausiai šalies laukinių ir naminių
gyvūnų gerovei nusipelniusius asmenis.
Devyni apdovanojimai buvo išdalinti Vilniuje
vykusioje Europos gyvūnų augintinių gerovės ir
apsaugos konferencijoje.
Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos
vadovė Brigita Kymantaitė, įteikdama simbolinius
apdovanojimus, pabrėžė bendradarbiavimo svarbą.
Europos
parlamento
narys
ir
Lietuvos
visuomeninio judėjimo „Žmonės už gyvūnus”
iniciatorius Petras Auštrevičius apdovanotas už
aukštos gyvūnų apsaugos politikos formavimą
Lietuvoje ir Europoje.

Europos federalistai Lietuvoje
2016 spalio 9 d.
Europos federalistai Lietuvoje (EFL)
politikos sezoną pradėjo diskusija apie ES
dabartį ir ateitį. Penktadienio vakarą klube
svečiavosi
Nyderlandų
Karalystės
ambasadorius Bert van der Lingen. Jo
įžvalgos apie europiečius apleidusį
saugumo ir tikrumo jausmą, priežastis,
įtakojančias piliečių nuomonę ir valstybių
narių referendumus, sulaukė aktyvių
diskusijų.

Spalio 27 dieną Vilniuje vyko projekto
„Profadienis junior“ finalas. Šio projekto
pagrindinis rėmėjas – Europos Parlamento
narys Petras Auštrevičius. „Profadienis junior“
tikslas yra padėti mokiniams pažinti verslą,
tiesiogiai bendraujant su aukštųjų mokyklų
ekspertais, formuoti palankų įvaizdį apie
Lietuvos universitetus, skatinti realizuoti
profesinius
gebėjimus
dirbant
versle.
Nugalėtojai - KTU gimnazijos komanda:
Karolina Skrebutėnaitė, Gabija Vasiliauskaitė,
Vincas Vosylius, Rokas Maksevičius, Alanas
Makauskas
ir
jų
mokytoja
Edita
Kondrašovienė iškovojo galimybę 2017 metų
pavasarį apsilankyti Europos Parlamente.

Projektas „Profadienis junior“
2016 m. spalio 27 d.
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Diskusija "Šaunamųjų ginklų įsigijimo ir
laikymo kontrolė Europos Sąjungoje"
2016 lapkričio 11 d.

2016 lapkričio 25 d.

Šiomis
dienomis
Europos
Parlamente
svarstomos pataisos dėl šaunamųjų ginklų
atsekamumo
pagerinimo,
jų
laikymo
ir
bendradarbiavimo sustiprinimo tarp valstybių
narių. Ta proga šiandien Europos namuose
Vilniuje surengta diskusija "Šaunamųjų ginklų
įsigijimo ir laikymo kontrolė Europos Sąjungoje".
Savo pastebėjimais diskusijoje dalinosi LR
Vidaus reikalų ministerijos Licencijavimo skyriaus
viršininkas Audrius Čiupala, Lietuvos šaulių
sąjungos Vilniaus šaulių rinktinės vadas majoras
Mindaugas Milius, EP narys Petras Auštrevičius.

Japonijos televizija NHK kuria laidą apie Baltijos
valstybes. Petro Auštrevičiaus biure Vilniuje
lankėsi NHK pagrindinės žinių laidos „News
Watch 9“ vedėjas Kensuke Okoshi ir kalbino
europarlamentarą Petrą Auštrevičių.

Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame
Lietuvą!“
2016 lapkritis

Aktyvi pilietinė visuomenė - stiprios valstybės
pagrindas. Įvairūs kokybiniai pilietiškumo tyrimai
atskleidžia, kad jauni žmonės vis dar mažai domisi
ir dalyvauja pilietinėje veikloje, nes tai jiems
atrodo neaktualu, neįdomu, trūksta žinių bei paties
tikėjimo, kad jų dalyvavimas kažką pakeis.
2016 lapkričio 21 d. startavo projektas “Kuriame
Lietuvą!“, kurį inicijavo Elektrėnų savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos biuras ir Europos
Parlamento narys Petras Auštrevičius.

Projekto metu Lietuvos mokyklų mokiniai bandys
keisti pasyvų piliečių dalyvavimą savo pačių
veiklomis. Projektu siekiama skatinti jaunimą
naudotis savo pilietinėmis teisėmis, sprendžiant
visuomenei svarbius klausimus, stiprinti jaunų
žmonių atstovavimą vietiniu lygmeniu, suteikti
žinių ir įgūdžių apie jaunimo pilietinį dalyvavimą
vietos bendruomenės gyvenime, plėtoti mokyklų,
vietos
bendruomenių
ir
savivaldybių
bendradarbiavimą, suteikti žinių apie jaunimo
galimybes Europos Sąjungoje.
2017 m. kovo – balandžio mėnesiais projekte
dalyvaujančiose mokyklose lankysis „Kuriame
Lietuvą!“ komanda ir EP narys Petras
Auštrevičius. Jie pasidalins patirtimi apie jaunimo
iniciatyvas bei Lietuvos ir Europos piliečių
įsitraukimą į viešąjį šalies ir Europos Sąjungos
gyvenimą. Kaip pasisekė įgyvendinti idėjas,
sužinosime 2017 m. gruodį renginyje Vilniuje, kai
į finalą patekusios komandos pristatys filmuotus
siužetus apie nuveiktus darbus. Nugalėtojų laukia
pažintinė kelionė į Europos Parlamentą 2018
metais.

www.austrevicius.lt

PARODOS
Parodos organizuojamos Petro Auštrevičaus biure Vilniuje bendradarbiaujant su Savicko galerija.
Justino Krasucko tapybos paroda „Persona“
2016 m. Vasario 12 d.
„Įdomiausias aspektas, pasirodantis bene
visuose jaunojo menininko kūriniuose – tai itin
realistiniai, kone akademine maniera tapyti
portretai ir visiškai nerealistiniai peizažai,
netikroviška
aplinka
apglėbianti
kūrinių
herojus.“ (N. Krikščiūnaitė).

Tapytojų grupės „Devyni vėjai“ tapybos
paroda „Mintys vėjyje“
2016 m. kovo 25 d.
Kiekvienas grupės dailininkas turi individualų
požiūrį į pasaulį ir jį išreiškia per motyvą,
spalvą, kompoziciją, potėpį. Tas meninės raiškos
arsenalas kas kartą skiriasi, o paveiksluose
bandoma pasinaudoti savu meninės vizijos
suvokimu ir stilistika, laisvai pasirenkant iškilusį
motyvą, bet išliekant atviriems tradicinei
tapybai. Šioje dešimties metų jubiliejui skirtoje
parodoje – naujausios „Devynių vėjų“ mintys.

Stasio Kavaliausko tapybos paroda
„Pažadinta akvarelė“
2016 Kovo 4 d.
„Dailininkas Stasys Kavaliauskas daugeliui
panevėžiečių žinomas kaip puikus akvarelistas
— romantiškų krašto gamtovaizdžių meistras,
savo kūriniuose įamžinęs Panevėžio miestą ir jo
apylinkes.“ (S. Laurinavičius „Vietocentrinės
Stasio Kavaliausko pasaulėžiūros refleksijos“).

Arvydo Kašausko tapybos paroda
2016m. balandžio 29 d.
„A. Kašausko tapyba yra iš daugybės serijų ir
atskirų kadrų sudėliotas reportažas apie Lietuvą,
lietuviško kraštovaizdžio dokumentacija ir net
tyrimas. Tapytojas keliauja po kraštą, regi jos
miestelius ir bažnytkaimius, miškus ir pievas,
pelkynus ir upes, atskirus viso to fragmentus bei
platesnes panoramas (nekomentuosime jų
tipiškų bruožų, nes tam juk žiūrovams ir
pateikiami paveikslai), ir tai fiksuoja. Įamžina.
Pastarasis pasakymas ypatingai tikslus, kadangi
A.Kašausko nutapyti vaizdai sustingsta,
nutvieksti saulės šviesos ir įvertinti tapytojo
žvilgsnio – tam, kad liktų amžinybėje.“ (Dr.
Vidas Poškus)

Andriaus Makarevičiaus tapybos paroda „Matymo virpesiai“
2016 m. gegužės 20 d.
„Kažkurioje reinkarnacijoje ar bent ir dabartinės pasąmonės kampelyje jaunesnės lietuvių kartos
tapytojas Andrius Makarevičius yra buvęs džiazo muzikantu. O gal net yra... Netgi galima
identifikuoti, kokiu instrumentu šis menininkas turėtų groti – ogi saksofonu. Ir visai ne todėl,
tapytojo darbuose iš tiesų sušmėžuoja variniai instrumentai arba muzikinė frazė pasigirsta
pavadinime. Tiesiog dėl to, jog Andriaus tapyba yra muzikali. Tai yra – džiaziška. Visų pirma, ji
yra linksma. Mūsų pavargusiame pasaulyje ir susiraukusioje visuomenėje tai yra geras, puikus
ženklas!“ (Dr. Vidas Poškus) .
www.austrevicius.lt

Fotografijos ir tapybos paroda „Truputis
Afrikos“
2016 m. birželio 17 d.

Parodos idėją inspiravo autorių viešnagė Pietų
Afrikos Respublikoje, o pavadinimą įkvėpė
renginio kuratoriaus Raimondo Savicko senelio
diplomato ir rašytojo Jurgio Savickio kelionių
knyga „Truputis Afrikos“.

Paroda „Kelionė į Strasbūrą“
2016 rugsėjo 23 d.
Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus
kvietimu Savicko dailės mokyklos absolventai
ir dėstytojai šią vasarą turėjo galimybę
apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre.
Kelionės
stotelės:
Praha,
Niurnbergas,
Rotenburgas prie Tauberio, Elzasas ir žavus
miestelis Riquewihr, taip pat Dresdenas.
Parodoje pristatomose drobėse autoriai dalijosi
kelionės įspūdžiais.

Evos Pohlke tapybos paroda "Ne-Atmintis"
2016 spalio 7 d.

Natalijos Janekinos paroda
"STILL LIFE"
2016 spalio 28 d.
LIFE... tylus... ramus... sustingęs
gyvenimas. Nusprendžiau šią parodą taip ir
pavadinti.
STILL LIFE ir NATURE MORTE („Vis dar
gyvas“ ir „Negyva natūra“) - ryšys tarp šių
savokų yra, bet, mano manymu, egzistuoja ir
tam tikras skirtumas. Aš vaizduoju bedvasius
daiktus, negyvus, ir tuo pat metu noriu suteikti
jiems gyvybę. Būtent Ramus gyvenimas kartais
atveria negyvosios gamtos suvokimą. Šis žanras
man labai patinka... Aš galėčiau jį vaizduoti
amžinai!“
Natalija Janekina
„STILL

„Kartais atmintis yra palaima. Mums patinka
prisiminti apie tai kas gera ir gražu: apie žmones,
vietas ir įvykius.Bet atmintis gali būti lyg
prakeiksmas, ji gali pasireikšti kaip baimė,
kančia ir sugrįžimas prie tragiškų įvykių. Kai
gyveni su kaltės jausmu atmintis gali kaltinti ir
erzinti...Ar reiktų tai užmiršti? Visi kūriniai ,
pristatomi parodoje, yra sukurti Lietuvoje. Jau
keletą metų lankausi mažuose miesteliuose ir
kaimeliuose.Noriu, kad mano paveikslai
išsaugotų ATMINTĮ ....“
Eva Pohlke

www.austrevicius.lt

Dailininkų iš Jonavos Vytauto Buto, Aidaro
Merkevičiaus ir Vladimiro Nikonovo paroda
"Nuėjimai"
2016 lapkričio 18 d.

Aldonos Dobrovolskienės tapybos paroda
„Artima tolima tolima artima“
2016 m. gruodžio 9 d.
"Kartu su muzika į mano gyvenimą atėjęs
harmonijos poveikis man nuolat kala savąją
tapybinę melodiją. Ritminis kuriamo vaizdo
karkasas man yra labai svarbus. Jis eina greta su
įsiklausomom savom mintim, spalvų melodika,
o pasibaigia teptuko kirčiu arba išplukdyta
dėme. Tapydama paveikslą tokio ritualo
paprastai ir laikausi."
Aldona Dobrovolskienė

Vytauto Buto, Aidaro Merkevičiaus ir Vladimiro
Nikonovo paroda ,,Nuėjimai“ atspindi brandų ir
susiformavusį šių menininkų tapybos braižą. Visi
trys dailininkai gyvena ir kuria Jonavoje,
dalyvauja bendrose parodose, pleneruose, tačiau
kiekvieno iš jų darbai pasižymi tematikos,
spalvinio kolorito ir kompozicijos derinių
individualumu.

_________________________
www.austrevicius.lt

Kontaktai
Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius


petras.austrevicius@europarl.europa.eu

Europos Parlamento nario patarėjai Briuselyje:


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



Julija Kėkštaitė – julija.kekstaite@europarl.europa.eu



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

Petro Auštrevičiaus biurai Lietuvoje
J. Basanavičiaus g. 11 / Teatro g. 1, Vilnius. Tel. nr. 85 2505808


Jūratė Levickienė – jurate.levickiene@petras.lt



Lukrecija Jakutytė –lukrecija.jakutyte@petras.lt

V.Kudirkos g. 22, Utena. Tel. nr .8 686 92693


Marijus Kaukėnas- marijus.kaukenas@petras.lt

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 svetainėje www.austrevicius.lt
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