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KOVO 29 D. 10:00 VAL.  

 
 
EUROPOS NAMAI 
Gedimino pr. 16, Vilnius 
 

DISKUSIJA 
 

„Europos Parlamento rinkimai 
2019: ko tikisi ir siekia Lietuvos 
verslas?“ 
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Lietuvos pramonės bei verslo bendruomenė yra įsitikinusi, kad mūsų valstybės bendras gėris labai
prikauso nuo tinkamai funkcionuojančios Europos Sąjungos. ES vidaus rinka sudaro galimybes mūsų 
įmonėms ir darbuotojams laisvai veikti ir judėti visoje ES. Europos Sąjungai tenka daugiau kaip 70 proc.
viso Lietuvos eksporto.  ES struktūrinės paramos dėka Lietuvos įmonės investuoja į įmonių atnaujinimą 
ir technologinį modernizavimą bei dalyvauja tokiose ES programose, kaip „Horizontas 2020”. 
Įmonės investuoja ir tai lemia ekonominį bei socialinį šalies augimą, jos skatina technologinę pažangą ir 
ekonomikos ir visuomenės skaitmeninimą, taip prisidėdamos prie konkurencingumo stiprinimo. Įmonės 
prisiima atsakomybę ir investuoja į klimato kaitos mažinimo, maisto saugos bei sveikatos apsaugos 
priemones bei kitas visuomenei svarbias sritis.   
Tam, kad pramonė ir verslas sėkmingai veiktų ir galėtų prisiimti visuomenei svarbius sprendimus reikia 
palankios įmonėms veikti aplinkos. Apie 80 proc. visų teisės aktų, reguliuojančių įmonių veiklą, yra 
priimama ES lygiu. ES institucijos, priimančios teisės aktus yra Europos Parlamentas ir Europos Taryba, 
kurios tai daro pasikonsultavusios su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų 
komitetu. Europos Parlamento galios gerokai išaugo po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2007 m. 

 

 
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, 
Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos žemės ūkio rūmai bei jų atstovai Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitete 2019 kovo 29 d. rengia diskusiją “Europos Parlamento rinkimai 2019: ko 
tikisi ir siekia Lietuvos verslas?“, kurioje bus aptartos Europos Parlamento galios ES teisėkūros 
sistemoje bei  Europos Parlamento narių iš Lietuvos veikla atstovaujant šalies ekonominius interesus, 
socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės atstovų bendradarbiavimas su Europos Parlamentu bei jo 
nariais, o taip pat dalyvavimo būsimuose Europos Parlamento rinkimuose 2019 m. gegužės mėn. svarba 
bei būsimi pokyčiai, Lietuvos pramonės ir verslo siekiai bei lūkesčiai.  
 
Diskusijos dalyviai: pramonės, verslo, žemės ūkio įmonių bei asociacijų vadovai, jų atstovai, profesinių 
sąjungų bei akademinės visuomenės atstovai. 
 
 
 
 
 
 

 

Lietuvoje 2019 gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą vyks jau 
ketvirtą kartą (nuo 2004 m.). Bus išrinkta 11 atstovų penkerių metų 

kadencijai. 
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Diskusija “Europos Parlamento rinkimai 2019: ko tikisi ir siekia Lietuvos verslas?“ 
 

Kada: Kovo 29 d. 10:00 – 13:00 
Kur: Europos namuose, Vilniuje, Gedimino pr. 16 (įėjimas iš Vilniaus gatvės).   

       

DARBOTVARKĖ 
 

09:30 - 10:00 Pasitikimo kava  
 

 
10:00 – 10:10 

Įžanga  
 

Daiva Jakaitė, Europos Parlamento informacijos centro Lietuvoje 
vadovė; 
Lina Sabaitienė, Lietuvos Respublikos energetikos viceministrė; 

 
10:10 – 11:30 

I  tematinė sesija:  Europos Parlamento vaidmuo ir Lietuvos verslo 
patirtis 
 

Įžanginė kalba: Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas 
Ramūnas Vilpišauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direktorius 
Tomas Vasilevskis, Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje vadovas 
Mindaugas Maciulevičius, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto narys 
Tomas Garuolis, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos 
"LINAVA" sekretorius transporto politikai 
Martynas Barysas, BusinessEurope vidaus rinkos departamento 
direktorius.  
 

11:30 - 11:45 Kavos pertrauka 
 
11:45 – 13:00 

 

II tematinė sesija:  Europos Parlamentas po 2019 rinkimų: pokyčiai ir 
lūkesčiai 
 

Įžanginė kalba: Rimantas Šidlauskas, Lietuvos  prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius 
Marius Juonys, “Ellex Valiunas” advokatas partneris 
Marius Vaščega, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pavaduotojas; 
Tomas Gulbinas, viešosios politikos konsultantas; 
Alfredas Jonuška, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
narys.  
 

13:00 – 13.10 Baigiamasis žodis 
Arnoldas Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas 
 

Moderatoriai:  
Gintaras Morkis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys 
Aurimas Perednis, žurnalistas 


