Petras Auštrevičius, „2018 metų europarlamentaras“ (už veiklą užsienio reikalų srityje)
Dabar:
Europos Parlamento (EP) narys, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos EP narys,
Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto narys
Anksčiau:
1994 - 1998 m. - jauniausias Lietuvos ambasadorius (Suomijoje)
2001 - 2004 m. - vyriausiasis derybininkas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
2004 - 2014 m. - Seimo narys
2006 m. - vienas Liberalų sąjūdžio steigėjų, pirmasis partijos pirmininkas
MANO VIZIJA.
Lietuva neturi būti pigi politinė ir ekonominė Vakarų Europos kopija. Lietuva privalo tapti pilnaverte ir
aktyvia Europos Sąjungos politikos formuotoja.
MANO VEIKLA.
1. ES IR ASTRAVAS: PASIŪLYMAI ILGALAIKIAM ES BIUDŽETUI (2021-2027 M.).
Vertinant Astravo atominės jėgainės grėsmes, pasiūliau kitame ilgalaikiame ES biudžete (2021-2027
m.), o taip pat ir 2019 m. biudžete, numatyti finansavimą bei konkrečias priemones nuolatiniam jėgainės
saugumo monitoringui ir priežiūrai, įsteigiant saugos misijas su vietoje dirbančiais ES ekspertais. Tam
jau pritarė EP Užsienio reikalų komitetas, 2019 m. sausį laukia balsavimas Europos Parlamento
plenarinės sesijos metu.
Lietuva privalo įtvirtinti naujus institucinius sprendimus visos ES mastu – tokius, kurie leistų Astravo
atomą paversti ne vienos Lietuvos, o visos ES problema. Kartu – ir visos ES sprendimu. Sąlygą dėl
Astravo būtina iškelti aukščiausio lygio Europos Vadovų Tarybos susitikimų metu. Siekdama šio tikslo
vieningai privalo dirbti tiek Lietuvos Vyriausybė, tiek Prezidentūra.

2. RYTŲ PARTNERYSTĖ: UKRAINOS, MOLDOVOS ATEITIS.
Dirbu Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete, ES Rytų partnerystės klausimas – nuolatos
mano darbotvarkėje.
Esu Europietiškos Ukrainos grupės Europos Parlamente pirmininkas. Ukrainos ateitis – tolimesnės ir
negrįžtamos reformos (pirmiausia, teisingumo, ekonomikos srityse), kurios leistų šaliai priartėti prie ES
narystės. Europa turi padėti Ukrainai atsilaikyti prieš karo kurstytojus.
Taip pat esu pagrindinis Europos Parlamento pranešėjas Moldovai, stebiu ir vertinu šios šalies pažangą.
3. ES KOVA SU DEZINFORMACIJA IR PROPAGANDA.
Europos Parlamente buvau vienas pirmųjų, nuo pat 2014 m. pabrėžiau būtinybę ES organizuotai kovoti
su dezinformacija ir priešiška propaganda. ES turi imtis veiksmų, kurie užtikrintų saugius rinkimus
šalyse narėse – be jokių išorės manipuliacijų. Reikia panaikinti landas, kuriomis naudojamasi siekiant
daryti įtaką rinkimų rezultatams.
4. ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTIS PASAULYJE.
Esu šių metų Europos Parlamento pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje pagrindinis
pranešėjas.
5. „2018 METŲ EUROPARLAMENTARO“ APDOVANOJIMAS – UŽ VEIKLĄ UŽSIENIO
REIKALŲ SRITYJE.
2018 m. kovą Briuselyje vykusios ceremonijos metu buvau išrinktas „2018 metų europarlamentaru“.
Šį apdovanojimą pelniau už veiklą užsienio reikalų srityje. Prasmingas darbas vardan ES vaidmens ir
liberalios demokratijos vertybių stiprinimo pasaulyje.
Plačiau susipažinti su mano vykdoma veikla kviečiu: www.petras.lt, Briuselio video dienoraštis,
Strasbūro video dienoraštis, facebook puslapis Petro Auštrevičiaus biuras, facebook asmeninė paskyra
Petras Austrevicius.

