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Frakcijos vicepirmininkė

Komitetai

•  Saugumo ir gynybos pakomitetis - Pirmininko pavaduotoja

•  Vystymosi komitetas - Narė

•  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Pavaduojanti narė

•  Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus 
Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais - Pavaduojanti narė

Delegacijos

•  ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano 
parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame 
asociacijos komitete - Pirmininko pavaduotoja

•  Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje - Narė

•  Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje - Pavaduojanti narė

•  Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja - Pavaduojanti narė

Komitetai

•  Užsienio reikalų komitetas - Narys

•  Nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais

•  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Narys

Delegacijos

•  Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje - Pirmininkas

•  Delegacijų pirmininkų sueiga-Narys

•  Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete - Narys

•  Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete - 
Pavaduojantis narys

•  Delegacija ryšiams su Izraeliu - Pavaduojantis narys

Lithuania - Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
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Liudas MAŽYLIS
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Liudas-Mazylis

Komitetai

•  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Narė

•  Biudžeto komitetas - Pavaduojanti narė

•  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas - Pavaduojanti narė

•  Mokesčių pakomitetis - Pavaduojanti narė

Delegacijos

•  Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis - Narė

•  Delegacija ryšiams su Indija - Pavaduojanti narė

Komitetai

•  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Narys

•  Tarptautinės prekybos komitetas-  Pavaduojantis narys

•  Specialusis COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties ir rekomendacijų 
ateičiai komitetas – Pavaduojantis narys

Delegacijos

•  Delegacija ryšiams su Baltarusija - Narys

•  Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje - Narys

•  Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su 
Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame 
komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame 
komitete - Pavaduojantis narys

Lithuania - Independent
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