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Europos Parlamento narės 

dr. Laimos Andrikienės 

ATASKAITA 

 

DARBAS EUROPOS 

PARLAMENTE IR 

LIETUVOJE 

2016 m. birželis – gruodis 

 

 

 

 
DARBAS EUROPOS PARLAMENTE 

 

Europos Parlamento nario mandatas 

Laimai Andrikienei buvo įteiktas 2016 m. 

gegužės 31 dieną. Tada prasidėjo jos 3-oji 

kadencija Europos Parlamente 

 

 Kalbos plenarinių sesijų posėdžiuose 

(2016 m. birželio – gruodžio mėn. jų įvyko 

9) – 120; 

 Europos Parlamento rezoliucijos, 

parengtos dalyvaujant L. Andrikienei, ir 

priimtos EP – 30; 

 Klausimai Europos Komisijai – 3; 

 Nuomonės, kurių rengimo referentas buvo 

EP narys – 1 (Integruota Europos Sąjungos 

Arkties politika, EP Tarptautinės prekybos 

komitetas); 

 Pateiktos 39 pataisos 2015 m. metinei 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir 

Europos Sąjungos politikos šioje srityje 

ataskaitai (EP Užsienio reikalų komitetas, 

Žmogaus teisių pakomitetis); pateiktos 

pataisos kitiems EP svarstomiems 

dokumentams (EP Tarptautinės prekybos, 

Užsienio reikalų komitetai); 

 Darbas EP Tarptautinės prekybos komitete 

(narė), Užsienio reikalų komitete 

(pavaduojanti narė), Saugumo ir gynybos 

pakomitetyje (narė); 

 Darbas delegacijose: EP delegacija ES ir 

Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano, 

Tadžikistano parlamentinio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams 

su Turkmėnistanu ir Mongolija (1-oji 

vicepirmininkė), EP delegacija ryšiams su 

JAV (pavaduojanti narė). 

 

 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS EUROPOS 

PARLAMENTE BRIUSELYJE L. 

ANDRIKIENĖS KVIETIMU 

 

12 asmenų grupė iš Akmenės, Kelmės ir 

Lazdijų rajonų bei Alytaus, Kauno ir 

Vilniaus miestų, 2016/11/15-17 

 

 
 

Europarlamentarės dr. Laimos Andrikienės 

kvietimu lapkričio 15-17 dienomis Europos 

Parlamente Briuselyje viešėjo svečių grupė iš 

Lietuvos. Per tris darbo dienas suspėta daug 

nuveikti: apsilankyta Lietuvos nuolatinėje 

atstovybėje prie NATO ir su Lietuvos 

diplomatais bei kariškiais aptarti saugumo ir 

gynybos klausimus; susipažinta su Europos 

Parlamento struktūra, šios ES institucijos 
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misija ir darbais, sprendimais, didžiausios jo 

frakcijos – Europos liaudies partijos politinės 

grupės – tikslais ir veikla; kartu su L. 

Andrikiene dalyvauta B. Nemcovo fondo 

surengtame forume Europos Parlamente ES-

Rusijos santykiams aptarti, kuriame kalbėjo 

EP pirmininkas Martin Schulz, B. Nemcovo 

dukra Žana, M. Chodorkovskis, I. 

Prochorova, Europos išorės veiksmų tarnybos 

(EIVT) Rusijos skyriaus direktorius Luc 

Devigne, Europos Parlamento nariai. Spėta 

pasidžiaugti ir Briuselio grožybėmis, o 

vakarais, vakarieniaujant, nepailstamai 

diskutuota Lietuvai ir ES aktualiomis 

temomis. 

 

16 asmenų grupė iš Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio ir Šiaulių miestų bei Alytaus, 

Kaišiadorių, Kalvarijos, Kretingos, 

Lazdijų, Marijampolės, Molėtų, Šiaulių ir 

Varėnos rajonų savivaldybių, 2016/12/5-8 

 

 
 

Europos Parlamento narės dr. Laimos 

Andrikienės iniciatyva ir kvietimu 

gruodžio  5-8 dienomis Briuselyje viešėjo 

Lietuvos savivaldybių atstovų delegacija, 

kurioje – savivaldybių, įsijungusių į Lietuvos 

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją (šiuo 

metu vienijančią 14 šalies savivaldybių), 

atstovai bei nevyriausybinės organizacijos – 

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos  – 

vadovai.  

     Vizito tikslai: susipažinti su Europos 

Parlamento struktūra ir veikla bei didžiausios 

EP frakcijos – Europos liaudies partijos – 

darbu; susipažinti su per Lietuvą 

besidriekiančių Šv. Jokūbo piligrimų kelių 

infrastruktūros plėtros, regioninio 

bendradarbiavimo programomis, ES sukaupta 

gerąja praktika, finansavimo iš ES biudžeto 

galimybėmis.  

     Keturių darbo dienų Briuselyje metu 

delegacija susitiko su Europos Parlamento 

nariais, Europos Komisijos pareigūnais, 

lankėsi Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie 

NATO, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje 

Europos Sąjungoje, Europos Tarybos 

(Council of Europe) biure Briuselyje. 

 

 

L. ANDRIKIENĖS DALYVAVIMAS 

EUROPOS PARLAMENTO, EP KOMITETŲ 

IR ELP FRAKCIJOS DELEGACIJOSE Į 

UŽSIENIO VALSTYBES 

 

EP rinkimų stebėjimo delegacija į 

Mongoliją, delegacijos vadovė, 2016/6/27-

30 

EP Užsienio reikalų komiteto ad hoc 

delegacija į Kolumbiją, 2016/7/22-24 

EP misija stebėti referendumą 

Kolumbijoje, 2016/9/29-10/3 

ELP frakcijos ad hoc delegacija į Moldovą 

(prieš prezidento rinkimus Moldovoje), 

2016/10/20-22 

Baltijos Asamblėjos 25-metis, Ryga, 

Latvija, 2016/10/27-28 

 

 

VIZITAI LIETUVOJE, SUSITIKIMAI, 

DISKUSIJOS 

 

Vizitas į Ignaliną, 2016/8/9: susitikimai 

Ignalinos AE ir uždaromos jėgainės 

apžiūra; susitikimas su Ignalinos rajono 

savivaldybės vadovais 

Vizitas į Šiaulius, 2016/9/16: susitikimai su 

Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių 

vadovais, paskaita Šiaulių universitete, 

vizitas pas Šiaulių vyskupą E. Bartulį, 

apsilankymas „Šiaulių krašto“ redakcijoje 
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Vizitas į Panevėžį, 2016/9/20: susitikimai 

su Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių 

vadovais, Europos pamoka J. Balčikonio 

gimnazijoje, diskusija su verslo 

bendruomenės atstovais Panevėžio 

prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 

apsilankymas „Sekundės“ redakcijoje 

Seminaras, skirtas Europos kultūros 

keliams ir kultūros paveldo klausimams, 

Europos namuose Vilniuje, 2016/10/14 

Tarptautinis susitikimas Europos kultūros 

kelių ir Šv. Jokūbo kelio (Camino de 

Santiago) populiarinimo ir plėtros 

klausimais Europos namuose Vilniuje, 

2016/10/25 

Vizitas į Klaipėdą, 2016/11/3: susitikimas 

su Klaipėdos miesto savivaldybės vadovais, 

paskaita Trečiojo amžiaus universitete, 

susitikimas su Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto vadovybe, susitikimas su dienraščio 

„Klaipėda“ redakcijos darbuotojais, 

susitikimas-diskusija su TS-LKD 

Klaipėdos skyriaus nariais 

Susitikimas - diskusija su regioninės 

žiniasklaidos atstovais Kaune, 2016/12/11 

 

 

INFORMACIJOS APIE DARBĄ EUROPOS 

PARLAMENTE IR LIETUVOJE SKLAIDA 

 

Interviu radijams, televizijoms, 

laikraščiams ir interneto portalams 

Lietuvos viešojoje erdvėje juntamas 

informacijos apie Europos Sąjungą, jos 

institucijų veiklą stygius. Todėl vienas 

svarbiausių uždavinių - aktualios informacijos 

teikimas Lietuvos žmonėms. Siekis mūsų 

valstybės piliečius nuolatos informuoti ir su 

jais diskutuoti aktualiausiais ES klausimais 

reikalingas ir pačiam parlamentarui, keturias 

dienas per savaitę dirbančiam ne Lietuvoje. 

Per kiek daugiau nei 6 mėnesius Europos 

Parlamente, Europos Sąjungai aktualiausiais 

užsienio politikos, tarptautinės prekybos, 

energetikos, žmogaus teisių klausimais 

Lietuvos visuomenės informavimo 

priemonėse L. Andrikienė pasisakė 32 kartus: 

10 iš jų radijuose, 5 televizijose, 17 kartų 

šalies ir užsienio laikraščiuose ir interneto 

portaluose. 

 

10 interviu radijams:  

 interviu Žinių radijui apie ES saugumą, 

migrantų ir pabėgėlių į Europą srautus, ES 

laisvosios prekybos susitarimą su JAV 

(TTIP), nepavykusį perversmo bandymą 

Turkijoje, o taip pat Brexit’ą; 

 interviu LRT radijui pristatant 

referendumo Kolumbijoje dėl taikos 

sudarymo tarp vyriausybės ir grupuotės 

FARC, baigtį; 

 interviu radijui FM99 aktualiomis EP 

diskutuojamomis temomis, tarp kurių 

TTIP, Brexit’o perspektyvos, ES saugumo 

ir gynybos politika, taip pat apie Šv. 

Jokūbo kelio atšakas Lietuvoje; 

 interviu Marijos radijui apie Šv. Jokūbo 

kelią Europoje ir Lietuvoje;  

 interviu Laisvės radijui/Radio Svoboda 

apie Rusijos agresiją Ukrainoje bei NATO 

gynybinius pajėgumus; 

 interviu Estijos radijui Raadio 4 apie ES 

padėtį, ES saugumo ir gynybos politiką, 

ES-Rusijos santykius, Siriją ir A. 

Sacharovo premijos laureates; 

 

5 interviu televizijoms:  

 interviu LRT, Panoramoje apžvelgiant 

Europos Komisijos pirmininko metinį 

pranešimą apie Sąjungos padėtį 2016 m.; 

 Labas rytas, Lietuva apie žmogaus teises ir 

jų gynimą ES, kartu pristatant šiųmetės A. 

Sacharovo premijos laureates; 

 interviu Info.TV Europos Sąjungos 

problemų bei situacijos Rusijoje temomis;  

 Gruodžio 20 d. 10 val. L. Andrikienė 

dalyvaus  portalo Delfi.lt rengiamoje video 

konferencijoje. Pokalbio temos: ES-

Rusijos santykiai, informacinis karas, ES 

saugumo ir gynybos politika; 
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17 interviu laikraščiams ir interneto 

portalams:  

 interviu Lietuvos žinioms apie darbą 

Europos Parlamente, apie ES po Brexit’o, 

nepavykusį perversmą Turkijoje, 

referendumo dėl taikos sutarties 

Kolumbijoje rezultatus bei ES saugumo ir 

gynybos politiką; 

 interviu Veide, skirtas apžvelgti Kinijos 

ekonominės ekspansijos strategijos, dar 

vadinamos OBOR (One Belt, One Road) 

vardu, subtilybes; 

 interviu portalui Bernardinai.lt apie TTIP 

perspektyvas JAV prezidento rinkimų 

fone, OBOR ir jos galimas pasekmes 

Lietuvai, ryžtingus žingsnius saugesnės ES 

link; 

 interviu šiomis temomis taip pat skelbti 

Kauno dienoje, žurnale Tribūna ir portale 

LRT.lt; 

 interviu dienraščiui Klaipėda – ne tik apie 

ES aktualijas, bet ir apie Šv. Jokūbo kelią, 

jo atšakas Lietuvoje; 

 interviu dienraščiuose ir portaluose 

Lietuvos Rytas ir Šiaulių kraštas, skirti 

netoli Lietuvos sienos statomai Astravo 

atominei elektrinei, taip pat Ignalinos 

atominės elektrinės uždarymo finansavimo 

problemoms bei geopolitikos klausimams, 

taip pat ir pasaulyje sparčiai plintančios 

turimiems antibiotikams atsparios 

bakterijos, kasmet nusinešančios 

tūkstančius gyvybių; interviu ta pačia tema 

skelbtas ir laikraštyje Kupiškėnų mintys; 

 

Žurnalas „Europos laiku“ Nr. 23 – 2016 m. 

lapkritis (tiražas – 65 000 egz.), visoje 

Lietuvoje platinamas nemokamai 

 

L. Andrikienei po nepilnų dvejų metų 

pertraukos grįžus į Europos Parlamentą šių 

metų lapkričio mėnesį vėl pradėtas leisti 

spalvotas žurnalas „Europos laiku“. Tai jau 

23-asis žurnalo numeris. Jame apžvelgiamos 

ir analizuojamos svarbiausios pasaulio, 

Europos Sąjungos ir Lietuvos problemos. Šio 

numerio temos – Brexit’as ir jo pasekmės 

Lietuvai, L. Andrikienės ir jos frakcijos – 

Europos liaudies partijos (ELP) – pozicija 

šiuo klausimu. 

 

 
 

Taip pat aptariamas Rusijos dalyvavimas 

Sirijos kare bei jo pasekmės, JAV prezidento 

rinkimų rezultatai. Ženklią vietą žurnale 

užima ne tik užsienio politikos, bet ir 

tarptautinės prekybos temos, geopolitinės 

problemos. Didelis dėmesys skiriamas 

Kinijos plėtros strategijai, vadinamajai 

OBOR, bei ES laisvosios prekybos sutartims 

su Kanada (CETA) bei JAV (TTIP).  

„Europos laiku“ išleistas jau po antrojo Seimo 

rinkimų turo, tad svarstomos koalicijų 

sudarymo bei naujos valdžios formavimo 

perspektyvos.  

Nemažai vietos skirta Šv. Jokūbo kelių, 

besidriekiančių per Lietuvą, tinklui, kuriame 

dalyvauja jau 14 šalies savivaldybių.  

 

 

http://www.laimaandrikiene.lt/fileadmin/eurolaiku/EL23-optim.pdf

