Esu Liberalų Sąjūdžio narys nuo partijos įsteigimo momento 2006 metais. Per tą laiką užėmiau

įvairias pareigas (skyriaus pirmininko pavaduotojo, komiteto pirmininko, Etikos komisijos
pirmininko pavaduotojo). Šiuo metu esu partijos Etikos ir Skaidrumo komisijos narys, bei
Sostinės skyriaus tarybos narys.
Būdamas valstybės tarnautoju su 14 metų stažu, esu gerai susipažinęs su Europos
Sąjungos institucijų veikimu, ypač apatiniame lygmenyje. Be to, 2013 metais dalyvavau
pirmininkavimo Europos Sąjungoje mokymuose, kur įgijau tiek praktinių, tiek teorinių žinių
apie Europos Sąjungą ir jos valdymą.
Darbo patirties dėka, geriausiai išmanau aplinkosaugos ir migracijos klausimus (šiuo
metu dirbu Migracijos Departamente, o prieš tai daugiau 10 metų teko darbuotis Aplinkos
apsaugos agentūroje). Tačiau svarbiausia- išmokau skaityti ES teisės aktus bei neblogai
įsisavinau jų priėmimo procedūrą.

Kalbant apie programines nuostatas, noriu pabrėžti, kad nepritariu ALDE
Eurofederalistinei pozicijai. Man kelią nuostabą įsitikinimas, kad maksimaliai
sukoncentravus galias Briuselyje, tas centras vykdys liberalią, o ne socialistinę ar
konservatyvią politiką. Apie kokią politikos laisvę galima kalbėti, jei federalistinėje ES
mokesčiai būtų nustatomi nebe Lietuvoje.
Kovodami su biurokratija, liberalai linkę sukurti dar didesnę “centrinę ES” biurokratiją, kuri
bus dar labiau nutolusi nuo rinkėjų? Lygiai kaip federaliniame parlamente politiką nulems
didžiųjų ES valstybių narių rinkėjai. Ar tikrai norėtume po dešimtmečio kito gyventi
Lietuvos savivaldybėje?
Prieštaravimas gilesnei ir nelabai pamatuotai integracijai (vykdomai labiau iš inercijos,
nes “reikia kažkur judėti”), nereiškia prieštaravimo Europos Sąjungai. Yra ES aspektų,
kurie įrodė savo akivaizdžią naudą ir veiksmingumą. Tai pirmiausia yra vieninga rinka ir
keturios laisvės (prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimo), kurios labai paskatino
ekonominį augimą Europoje.
Būtent į tai turi būti nukreiptas Europos Sąjungos dėmesys- ekonominius klausimus, kurie
užtikriną visų ES piliečių gerovę, atsisakant bereikalingų fikcijų, kaip ES kariuomenė ir
pan.
Europos Sąjunga, turi tapti erdve, kur valstybės narės laisvai konkuruoja savo
ekonominėmis ir teisinėmis sistemomis. Kai Šveicarijoje skirtinguose kantonuose galioja
skirtinga civilinė teisė, mes norime vos ne viso žemyno mastu viską sustatyti pagal vieną
kurpalių. Ar verta?

