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Szanowni Państwo,
znaczna część obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego za eurodeputowanymi. Dla mnie był to czas
wielu wyzwań i ciężkiej pracy. Jestem bardzo zadowolona, że zdobyte na początku mojej drogi
doświadczenie mogę skutecznie wykorzystać w bardzo konkretnej aktywności parlamentarnej oraz
w kontaktach z mieszkańcami regionu. W ostatnim czasie przedmiotem moich działań w Brukseli był
przede wszystkim bardzo ważny i trudny temat pracy nad projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej
egzekwowania dyrektywy nt. delegowania pracowników. Wiem jak istotny to temat dla moich rodaków,
a zwłaszcza dla mieszkańców Opolszczyzny, gdzie wiele firm z branży budowlanej i agencji pracy właśnie
deleguje pracowników do pracy za granicę. Musiałam się zmierzyć z tym zagadnieniem z punktu widzenia
całej Unii Europejskiej. Liczę, że ostateczne zapisy staną się optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich
stron.
Kolejny temat, któremu poświęciłam w ostatnim czasie sporo uwagi to kwestia walki ze skutkami kryzysu,
takimi jak rosnące bezrobocie wśród młodzieży i zjawisko depopulacji. W Parlamencie Europejskim
efektem moich ponad rocznych wysiłków było przyjęcie w listopadzie 2012 roku sprawozdania w sprawie
paktu na rzecz inwestycji społecznych jako reakcji na kryzys. W regionie z kolei, razem z „Opolskim
Dziouchami” skupionymi w tzw. grupie inicjatywnej, pracujemy nad realizacją i wdrożeniem programu
„Krainy Uśmiechu”.
Bardzo często zachęcam Państwa do sprawdzania i rozliczania polityków z wyborczych obietnic. Tak jest
i tym razem – czas powiedzieć „sprawdzam!” i zabrać się do lektury kolejnego sprawozdania z mojej
działalności w Parlamencie Europejskim. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego,
mailowego lub na portalach społecznościowych Facebook i Twitter.
Przyjemnej lektury,

PARLAMENT EUROPEJSKI
Wprowadzenie
Z Brukseli do Opola przez Warszawę, Pekin i Waszyngton
Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim jest członkiem polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii
Ludowej (EPL), do której przynależą posłowie z PO oraz PSL. EPL jest obecnie największą grupą polityczną
w Parlamencie Europejskim. Pracę opolskiej eurodeputowanej można podzielić na trzy ośrodki zaangażowania
– Parlament Europejski w Brukseli i Strasburgu, polski Parlament w Warszawie oraz pracę w regionie. Działania
Danuty Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim polegają głównie na pracy merytorycznej w komisjach
parlamentarnych – jest pełnym członkiem Komisji EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Społeczne) oraz członkiem
zastępcą w Komisji ECON (Sprawy Gospodarcze i Monetarne).
W Komisji EMPL obecnie zajmuje się przede wszystkim zmianami w przepisach dot. delegowania pracowników
do pracy za granicą oraz inwestycjami społecznymi. Posłanka aktywnie uczestniczy również w pracach nad
wieloma aktami prawnymi omawianymi w komisji EMPL, głównie poprzez składanie poprawek i aktywne
uczestnictwo w debatach. Natomiast jej praca w Komisji ECON związana jest z polityką gospodarczą Unii
Europejskiej i pracami nad Unią Bankową. Posłanka jest także członkiem Delegacji ds. Relacji z Chińską
Republiką Ludową oraz członkiem zastępcą Delegacji ds. Relacji ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach prac
w tych dwóch delegacjach często uczestniczy w wielu konferencjach, seminariach oraz spotkaniach roboczych
dot. współpracy UE-Chiny czy UE-USA.
Podobnie jak pozostali eurodeputowani Danuta Jazłowiecka co miesiąc udaje się do Strasburga,
by uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie należy do grupy aktywnych
parlamentarzystów – tylko w minionym półroczu 23 razy zabierała głos w trakcie sesji oraz oprócz pracy
nad własnym sprawozdaniem dot. delegowania pracowników przygotowała poprawki do 20 innych sprawozdań.
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Trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów dot. pracowników delegowanych
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym projektem dyrektywy dot. delegowania pracowników do pracy
za granicą. Będzie miała formę dyrektywy wdrożeniowej, czyli dyrektywy wzmacniającej zapisy dyrektywy
obowiązującej od 1996 roku. Komisja Europejska w marcu 2012 r. wysłała swój projekt do dwóch instytucji, które
wspólnie są odpowiedzialne za przyjęcie nowych przepisów - Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
W PE ze względu na tematykę (zatrudnienie) projekt trafił do Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych
(EMPL), a konkretnie do Danuty Jazłowieckiej. Opolska europosłanka, będąc sprawozdawczynią
w imieniu Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialna jest za prace nad projektem oraz przygotowała własny
raport i propozycje poprawek do projektu Komisji Europejskiej. Obecnie kieruje pracami grup politycznych.
Kwestie poruszane w projekcie dyrektywy są bardzo ważne dla obywateli naszego kraju, a także dla
mieszkańców Opolszczyzny, skąd od dawna - a w ostatnich latach szczególnie - do pracy za granicę wyjeżdża
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osób,
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jak i tacy, którzy na własną rękę szukają w krajach Unii zajęcia dla siebie. By zapewnić bezpieczeństwo
legalnego zatrudnienia posłanka Jazłowiecka dba o informowanie jak najszerszego grona zainteresowanych
o prowadzonych w PE pracach. W tym celu uczestniczy w wielu spotkaniach konsultacyjnych, konferencjach,
spotkaniach indywidualnych, a na jej stronie internetowej została utworzona specjalna podstrona poświęcona
wyłącznie pracownikom delegowanym.
Projekt sprawozdania wkrótce będzie przedmiotem debaty i głosowania w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw
Społecznych, a następnie zostanie poddany pod głosowanie podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
Aby projekt dyrektywy stał się obowiązującym prawem, posłanka musi porozumieć się z Radą UE
co do ostatecznego brzmienia tekstu dyrektywy.
Obecne przepisy prawne dotyczące delegowania pracowników w Unii Europejskiej pochodzą z 1996 roku. Prace
nad nimi, ze względu na ich kontrowersyjność, trwały wówczas około 5 lat. Osiągnięto wtedy kompromis co do
podstawowych warunków delegowana, zawierając je w dyrektywie z 1996 roku. Rzeczywistość pokazała jednak,
że istnieje potrzeba doprecyzowania pewnych kwestii i dostosowania przepisów do nowych realiów, dlatego też
podjęto decyzję o podjęciu prac nad dyrektywą wdrożeniową. W opinii członków Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw
Społecznych jest to najtrudniejsza dyrektywa tej kadencji PE.
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Praca nad projektem zmian w przepisach dotyczących pracowników delegowanych to bardzo
odpowiedzialne zadanie, dlatego opolska europosłanka poddaje temat pod dyskusję w jak najszerszym
gronie.
I śniadanie robocze pn. "Odpowiedzialność solidarna w kontekście delegowania pracowników
w sektorze budownictwa” w Parlamencie Europejskim
Po wielu spotkaniach, zorganizowanym w ubiegłym półroczu wysłuchaniu publicznym i z uwagi na olbrzymie
zainteresowanie Europy delegowaniem pracowników 26 czerwca 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli
odbyło się śniadanie robocze pt. "Odpowiedzialność solidarna w kontekście delegowania pracowników w sektorze
budownictwa", zorganizowane przez europosłankę Danutę Jazłowiecką. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
Komisji Europejskiej oraz sektora budownictwa, reprezentujący zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.
W trakcie spotkania swoje punkty widzenia zaprezentowały obie strony. Wszyscy doszli do wspólnego wniosku,
że taka wymiana informacji i doświadczeń była potrzebna i z pewnością przyczyni się do poprawy obecnych
rozwiązań. Dyskusja i wnioski z nich płynące są bardzo pomocne w pracy nad poprawkami Danuty Jazłowieckiej
do projektu dyrektywy ws. pracowników delegowanych.
Danuta Jazłowiecka w Niemczech na konferencji poświęconej pracownikom delegowanym
W dniach 15-16 listopada 2012 r. europosłanka Danuta Jazłowiecka uczestniczyła w corocznej konferencji Polskiej
Izby Gospodarczej w Niemczech, która odbyła się w Bad Saarow pod Berlinem. W spotkaniu wzięło udział ponad
100 przedsiębiorców i praktyków, którzy w swojej działalności korzystają również z delegowania pracowników.
Z tego względu sprawozdanie Danuty Jazłowieckiej wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników,
a także ożywioną dyskusję dot. rozwiązań proponowanych w projekcie.
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II śniadanie robocze dotyczące delegowania pracowników w Parlamencie Europejskim
4 grudnia 2012 r. w Parlamencie Europejskim Danuta Jazłowiecka, tym razem przy współpracy posłanki
Małgorzaty Handzlik, zorganizowała kolejne śniadanie robocze dotyczące dyrektywy w sprawie egzekwowania
dyrektywy
w sprawie delegowania pracowników do świadczenia usług za granicą. Temat jest szczególnie
ważny dla Polski, ponieważ spośród wszystkich państw członkowskich delegujemy najwięcej pracowników w Unii
Europejskiej (ponad 230 tys. osób). Komisja Europejska chce poprawić wdrażanie i egzekwowanie dyrektywy
w sprawie delegowania pracowników, biorąc pod uwagę potrzebę pogodzenia prawa przedsiębiorstw do
swobodnego świadczenia usług transgranicznych z zapewnieniem właściwej ochrony praw pracowników, m. in.
poprzez doprecyzowanie obowiązków władz krajowych, ułatwienie dostępu do informacji o warunkach
zatrudnienia czy też wskazanie środków kontroli. Prace Parlamentu Europejskiego nad poprawkami do propozycji
KE koordynuje opolska europosłanka Danuta Jazłowiecka, z którą obecni goście mieli okazję dyskutować
nt. proponowanych zmian. Dziesiątki spotkań z europejskimi związkami zawodowymi, organizacjami
pracodawców, konferencje prasowe i spotkania polityczne służą do bardzo szczegółowego poznania tematu
i odpowiedzialnego kierowania pracami nad dyrektywą.
Praca posłanki w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych to nie tylko sprawozdanie o delegowaniu
pracowników - to również sprawozdanie z własnej inicjatywy pn. Pakt na rzecz inwestycji społecznych,
a także udział w pracach nad statystykami dot. demografii, integracji migrantów, poprawa dostępu
do finansowania dla MŚP, biała księga ws. emerytur, kwestie społeczne w projekcie dot. prawdziwej unii
gospodarczej i walutowej oraz wiele innych.
Jedno ze spotkań ws. pracowników
delegowanych organizowanych
przez Danutę Jazłowiecką
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Stołeczna dyskusja nt. zmian w delegowaniu pracowników
Podczas spotkania zorganizowanego 7 grudnia 2012 r. w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego
w Warszawie Danuta Jazłowiecka przedstawiła uczestnikom główne założenia swojego sprawozdania
do projektu dyrektywy wdrożeniowej dot. delegowania pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
organizacji pracodawców, związków zawodowych, a także Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy.
Ożywiona dyskusja, która się wywiązała dotyczyła m.in. środków kontroli, które mogą być stosowane przez organy
państwa przyjmującego wobec przedsiębiorców delegujących pracowników. Dyskutowano również na temat
zasadności wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i jego podwykonawcy za należności
pracownicze (art. 12), a także elementów pozwalających na ocenę, czy mamy do czynienia z właściwym
delegowaniem (art. 3). Było to kolejne z cyklu spotkań, jakie Danuta Jazłowiecka organizuje w związku
z jej pracą nad delegowaniem pracowników.
Parlament Europejski głosuje ZA sprawozdaniem Danuty Jazłowieckiej!
W czasie głosowań Parlamentu Europejskiego podczas wtorkowej sesji plenarnej 20 listopada 2012 r. w Strasburgu
przyjęte zostało "Sprawozdanie ws. paktu na rzecz inwestycji społecznych jako reakcji na kryzys", którego
pomysłodawczynią i autorką jest opolska europosłanka. Przyjęte sprawozdanie zawiera szereg propozycji działań
mających na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i zwiększenia konkurencyjności europejskich pracowników.
Europosłanka wzywa do polepszenia dostępu młodych ludzi do rynków pracy poprzez m.in. zapewnienie szkoleń
i wysokiej jakości staży dla młodych osób, które mogłyby się odbywać we współpracy z przedsiębiorstwami oraz
tworzenie zachęt do zatrudniania absolwentów przez pracodawców. Sprawozdanie spotkało się z olbrzymim
zainteresowaniem ze strony KE, grup politycznych i organizacji młodzieżowych. Jest jednym z elementów zmian
w europejskiej polityce społecznej. Posłanka zapraszana jest na różne konferencje, na których dzieli się
doświadczeniami i propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.

KRAJ I OKRĘG WYBORCZY DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI
Współpraca z Parlamentem Polskim
.

Danuta Jazłowiecka jest koordynatorem współpracy pomiędzy eurodeputowanymi Europejskiej Partii
Ludowej, a Klubem Platformy Obywatelskiej w Sejmie RP.
W ramach współpracy z polskimi parlamentarzystami europosłanka regularnie inicjuje w polskim Parlamencie
w Warszawie spotkania robocze służące wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. W ich trakcie w minionym
półroczu przepracowanych zostało wiele tematów m.in. dotyczących kwalifikacji zawodowych, zamówień
publicznych, pracowników delegowanych, europejskiego programu Erasmus for All i przyszłości funduszy
przeznaczonych dla młodzieży po 2013 roku.

Spotkania inicjowane
przez Danutę Jazłowiecką odbywają się regularnie
(fot. sejm.gov.pl)

Działania na rzecz samorządu

… to dla Danuty Jazłowieckiej - poza zadaniami wynikającymi z obowiązków eurodeputowanej - bardzo
ważne działania, którym poświęca wiele uwagi. Jej troską pozostają problemy demograficzne, które
nękają również nasz region. Dlatego postanowiła zainicjować realizację przedsięwzięcia „Kraina
Uśmiechu”, zakładającą współpracę z opolskimi samorządami.
„Opolskie Dziouchy” na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego
W dniach 3 – 5 lipca 2012 grupa „Opolskich Dziouch”, czyli przedstawicielek samorządów lokalnych
województwa opolskiego, na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej odwiedziła siedzibę Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu. Wizyta zbiegła się z posiedzeniem plenarnym Parlamentu Europejskiego, dzięki czemu Panie
mogły z galerii obserwować jego przebieg. Wizyta w miejscu pracy opolskiej europosłanki została również
spożytkowana na omówienie bieżących problemów trapiących nasz region. Wynikiem dyskusji było opracowanie
zarysu Programu „Kraina Uśmiechu”, który ma ruszyć w 2013 r.

Na prośbę studentów do Opola i Wrocławia przyjechał
Wiesław Tarka, Ambasador RP w Chorwacji

„Dziouchy”
podczas spotkania
w Strasburgu

Działania na rzecz samorządu
„Opolskie Dziochy” debatują w oblężonej Nysie
Blisko pół tysiąca uczestników XII Dni Twierdzy Nysa zaprezentowało się publiczności na nyskim rynku
w dniu 28 lipca 2012 r. Przed południem, przy rekordowych upałach, zaproszeni goście, turyści
oraz mieszkańcy mogli podziwiać regimenty z 7 krajów w pełnym umundurowaniu. Nie zważając na upał Panie
wykorzystały tę sytuację do zainicjowania kolejnego spotkania grupy „Opolskich Dziouch”, organizowanego tym
razem przez Jolantę Barską, Burmistrz Nysy. Panie wykorzystały tę okazję na dopracowanie koncepcji
Programu „Krainy Uśmiechu”, którego idea pojawiła się podczas lipcowego spotkania w Strasburgu.
Krapkowickie spotkanie „Opolskich Dziouch”
W dniu 8 grudnia 2012 r. w Krapkowicach odbyło się świąteczne spotkanie grupy inicjatywnej „Opolskich
Dziouch” zorganizowane przez wicestarostę Powiatu Krapkowickiego – Sabinę Gorzkullę-Kotzot oraz posłankę
Danutę Jazłowiecką. „Opolskie Dziouchy” zostawiając nieumyte okna i niewytrzepane przed świętami dywany,
skorzystały z okazji, by porozmawiać o szczegółach Programu „Kraina Uśmiechu”, którego celem jest
stworzenie młodzieży odpowiednich warunków w regionie do rozwijania skrzydeł i realizacji własnych pomysłów.
Panie poszukiwały rozwiązań wspierających absolwentów szkół, aby mieli większą szansę na to, by zostać
zauważonym na rynku pracy. Obecnie wykształcenie wyższe nie gwarantuje zdobycia pracy, dlatego warto
korzystać z każdej okazji nabycia doświadczenia umożliwiającego rozwój kariery zawodowej. Taką szansę ma
stwarzać m.in. program „Kraina Uśmiechu”. Program w swoim założeniu ma także ułatwić młodzieży
podejmowanie decyzji o realizacji ścieżki zawodowej w regionie, bez konieczności szukania zajęć poza nim.
Grupa inicjatywna „Opolskich Dziouch”
w trakcie jednego ze spotkań roboczych
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Działania na rzecz młodzieży i studentów

Opolska europosłanka wywiązuje się z wyborczych obietnic złożonych młodzieży – aktywnie
wykorzystując możliwości do wspierania startu młodzieży na rynku pracy
Trzydziestu dziewięciu wspaniałych
W okresie lipiec – grudzień 2012 r. w biurach Danuty Jazłowieckiej w Brukseli i Opolu bezcenne doświadczenie
zdobyło 20 osób (w całym roku 2012 było ich 39). Od początku sprawowania mandatu eurodeputowanej Danuta
Jazłowiecka stwarza młodzieży niepowtarzalną okazję zdobywania doświadczenia zawodowego w swoich
biurach. Każdy z młodych współpracowników otrzymuje zaświadczenie o odbytym płatnym stażu, praktykach
czy wolontariacie. Młodzi współpracownicy Posłanki mają szansę poznać zasady funkcjonowania biura, uczą
się właściwej komunikacji, pracy zespołowej i planowania zadań własnych. Nabór na praktykantów i wolontariuszy
w opolskim biurze jest prowadzony przez cały rok. Stażyści do brukselskiego i opolskiego biura Danuty
Jazłowieckiej są wyłaniani przede wszystkim w drodze konkursów. Informacje o konkursach oraz zasadach
zgłaszania się na praktykę i wolontariat znajdują się na stronie internetowej www.jazlowiecka.pl. Tam też studenci
mogą dzielić się wrażeniami ze współpracy z europosłanką i jej zespołem.

Studenci piszący Test Wiedzy o Prezydencji Polski w Radzie UE

Działania na rzecz młodzieży i studentów

Bliskie spotkania na Wiejskiej
20 czerwca 2012 r. młodzież gimnazjalna i licealna z Opolszczyzny zwiedziła siedzibę Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzięła udział w spotkaniu z Marszałek Ewą Kopacz. Wyjazd ten to wyróżnienie
dla uczniów, z którymi Posłanka Danuta Jazłowiecka miała okazję spotkać się w tym roku przy organizacji
różnego rodzaju konkursów oraz wizyt w szkołach w regionie. Spotkanie zostało zorganizowane we
współpracy z opolską Posłanką na Sejm RP – Janiną Okrągły, z którą posłanka Jazłowiecka ściśle
współpracuje.
Odblaskowy III etap 69. Tour de Pologne
12 lipca 2012 r. opolska eurodeputowana wzięła udział w wielkim kolarskim święcie, któremu miała zaszczyt
patronować – starcie III etapu 69. Tour de Pologne w Kędzierzynie-Koźlu. Wydarzenie zostało połączone
z lekcją bezpieczeństwa na drodze, w trakcie której młodzież otrzymała od europosłanki kaski rowerowe
oraz odblaskowe opaski. Ponadto Danuta Jazłowiecka ufundowała nagrodę główną (rower) w jednym
z konkursów towarzyszących imprezie.

Danuta Jazłowiecka na starcie III etapu 69.TdP

Na prośbę studentów do Opola i Wrocławia przyjechał
Wiesław Tarka, Ambasador RP w Chorwacji

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Od pierwszych miesięcy swojej pracy w Parlamencie Europejskim eurodeputowana spotyka
się z młodzieżą i studentami przybliżając im wiedzę na temat funkcjonowania tej instytucji oraz wskazując
jak ważne w dzisiejszym świecie są znajomość języków oraz umiejętność właściwej komunikacji.
Danuta
Jazłowiecka
pod
wrażeniem
wiedzy
uczniów
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Moszczance
1 października 2012 r. Danuta Jazłowiecka spotkała się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Moszczance. Dzieci mimo młodego wieku były doskonale zorientowane, gdzie znajduje się siedziba Parlamentu
Europejskiego oraz kim są europosłowie i czym się zajmują. Spotkanie miało charakter dyskusji z dziećmi na temat
życia osobistego oraz zawodowego europosłanki. Uczniowie ciekawi bogatego życiorysu oraz pracy Danuty
Jazłowieckiej. Pytali m.in. o unijne programy, w których mogą uczestniczyć, dzienny rozkład zajęć oraz o języki,
w jakich porozumiewają się ze sobą posłowie z 27 krajów Europy. Nie zabrakło też pytań o to, czy uczeń
sprawdziłby się w roli parlamentarzysty.

Danuta Jazłowiecka podczas jednego z wielu
spotkań z młodzieżą

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Danuta Jazłowiecka szkoli młodzież z obsługi mediów
Na jeden dzień – 10 grudnia 2012 r. - opolskie biuro europosłanki zamieniło się w ośrodek szkoleniowy z zakresu
„obsługi mediów”. Do udziału w warsztatach z zakresu pisania krótkich komunikatów prasowych, jak również
redagowania oficjalnych pism oraz zaproszeń, zostali zaproszeni wszyscy stażyści, praktykanci
i wolontariusze, z którymi opolska europosłanka miała przyjemność współpracować. Szkolenie zostało
przeprowadzone przez doświadczoną dziennikarkę jednego z opolskich dzienników. Wśród uczestników
wywołało duże zainteresowanie, tym bardziej że uczestniczyli w takim przedsięwzięciu po raz pierwszy.
Starcie Tytanów na Politechnice Opolskiej!
19 grudnia 2012 r. w Opolu w konkursie językowym zmierzyli się ze sobą studenci i absolwenci m.in.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz PWSZ w Nysie. Konkurs „Starcie Tytanów”
był trzecią częścią cyklicznego projektu „Pokaż Język” promującego naukę języków obcych. Podczas niego
uczestnicy mieli za zadanie dokonać pisemnego tłumaczenia krótkich tekstów o tematyce unijnej z języka
angielskiego na język polski i odwrotnie.
W wyniku eliminacji wyłoniono dziesięcioro uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do finału konkursu,
organizowanego po Nowym Roku. Trójka zwycięzców zostanie zaproszona do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli na miesięczne płatne staże.

Studenci podczas szkolenia
medialnego w biurze Danuty
Jazłowieckiej

Działania na rzecz mieszkańców

Jak często podkreśla sama europosłanka nic nie daje takiego zastrzyku energii jak bezpośrednie
spotkania z mieszkańcami ukochanego przez nią regionu. Dlatego stara się osobiście uczestniczyć
w większości realizowanych przez siebie przedsięwzięć w regionie.
300 pokazuje język Jazłowieckiej!
Dla prawie 300 mieszkańców Opolszczyzny wakacyjne warsztaty językowe zorganizowane przez Danutę
Jazłowiecką we współpracy z Burmistrz Jolantą Barską i Prezydentem Tomaszem Wantułą w trzech opolskich
miastach (Opolu, Nysie i Kedzierzynie-Koźlu) były okazją do rozwijania językowych pasji. Jak podkreślali
kursanci – warsztaty były dobrym pomysłem na zagospodarowanie czasu w wakacje, zwłaszcza gdy urlop
spędza się w miejscu zamieszkania. Wielu kursantów zamierza kontynuować naukę w ciągu roku, by podczas
przyszłych wakacji powrócić do opolskiego biura europosłanki Danuty Jazłowieckiej oraz do innych miejsc
w regionie, w których zorganizowana zostanie trzecia edycja warsztatów, aby zmierzyć się z nowymi –
trudniejszymi już zadaniami i oczywiście podyskutować po angielsku z posłanką.

Danuta Jazłowiecka w trakcie spotkania z grupą
Opolan w PE w Brukseli

Spotkanie
Danuty Jazłowieckiej
z uczestnikami letnich
warsztatów w Opolu

Działania na rzecz mieszkańców
Z europosłanką w cztery oczy
Mimo że miejscem codziennej pracy Danuty Jazłowieckiej jest Bruksela, jedyna opolska europosłanka znajduje
w kalendarzu czas na indywidualne spotkania z mieszkańcami naszego regionu. W 2012 roku odbyło się ich 28,
a ich zakres tematyczny był bardzo szeroki. Spotkania są organizowane w opolskim biurze posłanki
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Co może „załatwić” europoseł?
Jeszcze w czasie, gdy posłanka pracowała w Sejmie mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do Danuty
Jazłowieckiej z prośbą o interwencję lub wskazanie rozwiązania ich problemów prywatnych i instytucjonalnych.
Na te prośby obecna eurodeputowana zawsze reaguje. Siła przyzwyczajenia mieszkańców powoduje, że nadal
zwracają się do niej z podobnymi problemami, mimo że jej kompetencje istotnie się już zmieniły.
W 2012 roku Danuta Jazłowiecka bezpośrednio lub z pomocą asystentów zaangażowała się w ponad 30 takich
spraw, dla których z powodzeniem szukała korzystnego rozwiązania.
Danuta Jazłowiecka przywiązuje dużą wagę
do bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami

Danuta Jazłowiecka w trakcie spotkania z grupą
Opolan w PE w Brukseli

Działania na rzecz mieszkańców
Współcześnie często pracodawcy wymagają od swoich pracowników zmiany miejsca zamieszkania,
zdobycia nowych umiejętności, a nawet zmiany zawodu. Społeczna świadomość kluczowej roli
elastyczności i mobilności na rynku pracy jest niezwykle ważna, dlatego też Posłanka Jazłowiecka
osobiście zwraca uwagę mieszkańcom regionu na te kwestie.

Danuta Jazłowiecka z Ewą Drozd działają na rzecz kobiet poszukujących pracy
„Kobieta aktywna kobietą sukcesu” - czy to prawda? O tym miały okazję przekonać się uczestniczki szkolenia
w
Głogowie,
zorganizowanego
wspólnie
przez
Danutę
Jazłowiecką
Posłankę
do Parlamentu Europejskiego i Ewę Drozd - Posłankę na Sejm RP. W szkoleniu zorganizowanym
20 października 2012 r. wzięła udział liczna grupa kobiet, których droga zawodowa z różnych przyczyn została
przerwana, a powrót do pracy stał się trudny. Celem szkolenia było przekazanie jego uczestniczkom wiedzy czy
przebranżowienie jest konieczne, jak właściwie ocenić swoje możliwości na rynku pracy, jak zarządzać swoim
czasem, jak wykorzystywać możliwość samozatrudnienia oraz jak planować działania, ich budżet i wreszcie jak go
rozliczać. Szkolenie miało charakter praktycznych warsztatów, które w ostatecznej ocenie uczestniczących
w nich pań były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i w przystępnej formie oraz które pozwoliły im na lepszą
ocenę swojej sytuacji zawodowej i zachowania aktywności na trudnym rynku pracy.
Danuta Jazłowiecka na konferencji w Legnicy mówi o zmianach na rynku pracy
- Musimy nauczyć się reagowania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości - przekonywała Danuta
Jazłowiecka 10 października 2012 r. na konferencji "Wyzwania stojące przed poradnictwem zawodowym
w kontekście przemian społecznych" zorganizowanej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Legnicy. Konferencja miała na celu zaprezentowanie stanowisk i poglądów osób związanych
z rynkiem pracy. Bieżąca sytuacja i zmiany na rynku wymuszają szukanie nowych rozwiązań i analizę
dotychczasowego
podejścia
do
problematyki
aktywizacji
zawodowej
osób
bezrobotnych.
- Przekwalifikowanie się i uczenie się przez całe życie muszą stać się dla nas kwestią zasadniczą,
a nie ostatecznym środkiem podejmowanym w razie utraty pracy. Nasze nastawienie powinna jednocześnie
cechować mobilność, jak i elastyczność. Dzięki mobilności jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał europejskiego
rynku pracy. Dzięki elastyczności - dostosować się do transformacji na nim zachodzących
- podkreślała w trakcie wystąpienia europosłanka.

Działania na rzecz mieszkańców

Europosłanka przekonuje we Wrocławiu: Inwestujmy w ludzi!
26 listopada 2012 r. w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyło
się półtoragodzinne spotkanie dla mieszkańców z cyklu „Z widokiem na Europę”, podczas którego Danuta
Jazłowiecka zaprezentowała sprawozdanie swojego autorstwa, a następnie wzięła udział w dyskusji
z publicznością. Przyczynkiem do ww. spotkania było przyjęcie przez Parlament Europejski raportu posłanki
zatytułowanego „Pakt Inwestycji Społecznych jako reakcja na kryzys”, w którym opolska eurodeputowana
przekonuje o
konieczności stworzenia europejskiej strategii inwestycji społecznych jako jednego
z kluczowych instrumentów walki z kryzysem. - Tylko społeczeństwo wyposażone w odpowiednie instrumenty
i
umiejętności
będzie
potrafiło
reagować
na
zmieniające
się
warunki
gospodarcze
w przyszłości i w ten sposób uchroni siebie przed kolejnym kryzysem gospodarczym – podkreślała
w trakcie spotkania parlamentarzystka z Opolszczyzny.

Danuta Jazłowiecka w trakcie spotkania z grupą
Opolan w PE w Brukseli

20 listopada w Strasburgu przyjęte zostało
sprawozdanie Danuty Jazłowieckiej ws. paktu na
rzecz inwestycji społecznych jako reakcji na kryzys

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem

Współpraca z mediami
Przedmiotem szczególnych starań eurodeputowanej jest właściwa komunikacja z mieszkańcami regionu.
Stąd jej dbałość o wszystkie kanały komunikacji, w tym również jak najlepszy kontakt
z mediami.
Danuta Jazłowiecka 2.0
W lipcu 2012 r. ruszyła nowa strona internetowa europosłanki oferująca użytkownikom dodatkowe funkcje
oraz bardziej przyjazne rozwiązania. Prace nad nowym serwisem obejmowały stworzenie zupełnie nowego
układu graficznego i trwały kilka miesięcy. Strona w nowej odsłonie współpracuje również
z najpopularniejszymi portalami społecznościowymi, które Danuta Jazłowiecka wykorzystuje komunikując
się na co dzień z mieszkańcami regionu.
Opolscy dziennikarze szpiegują w Parlamencie Europejskim
20 listopada grupa dziennikarzy opolskich redakcji informacyjnych na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej
przyjechała do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas wizyty opolscy dziennikarze mieli możliwość
udziału w debatach i głosowaniach, ponadto zaplanowano dla nich również spotkania z innymi
eurodeputowanymi oraz zwiedzanie domu Roberta Schumana w miejscowości Metz. Wizyta przedstawicieli
opolskich mediów została zorganizowana w ramach programu „Meet Your MEP", którego celem
jest umożliwienie dziennikarzom przygotowania materiałów informacyjnych w Parlamencie Europejskim,
realizując w ten sposób misję informowania społeczeństwa o pracy europosła.

Opolscy dziennikarze na sali
plenarnej PE w Strasburgu

Współpraca z mediami
Danuta Jazłowiecka odziera Unię z tajemnic w Radiu Plus Opole
Europosłanka nieprzerwanie od 2010 roku realizuje w Radiu Plus Opole cykl audycji pt. „Unia bez Tajemnic”.
W ostatnim półroczu wspólnie z Andrzejem Szarometą i Joanną Mazurkiewicz zrealizowano
18 audycji na przeróżne tematy - od problemów młodych osób na europejskich rynkach pracy począwszy, na
aktywnym starzeniu się skończywszy.
Komunikaty prasowe
Każde wydarzenie z udziałem Danuty Jazłowieckiej jest poprzedzane komunikatem prasowym wysyłanym
do mediów. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. Danuta Jazłowiecka była wymieniana
i cytowana w blisko 100 artykułach i informacjach prasowych. Jeżeli chcieliby Państwo znaleźć się wśród
odbiorców komunikatów przygotowywanych przez Biuro Danuty Jazłowieckiej prosimy o wysłanie kontaktowej
wiadomości e-mail na adres: media@jazlowiecka.pl

Danuta Jazłowiecka podczas spotkania
z opolskimi mediami w Strasburgu

Danuta Jazłowiecka w rozmowie z Mariuszem
Studziennym (TVP Opole)

Plany na najbliższe półrocze

W ciągu następnych sześciu miesięcy Danuta Jazłowiecka planuje organizację
przedsięwzięć oraz udział w spotkaniach w okręgu wyborczym. Będą to m.in.:

kolejnych

• Realizacja I etapu projektu „Szybujące Orły” w ramach programu „Kraina Uśmiechu”,
• Organizacja kolejnych etapów projektu „Pokaż język”.
• Kontynuacja realizacji audycji radiowych „Unia bez tajemnic” we współpracy z Radiem Plus (ponad 40
audycji rocznie);
• Organizacja konferencji poświęconej przyszłej perspektywie finansowej 2014-20 we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
• Organizacja konferencji poświęconej przyszłości bibliotek we współpracy z Biblioteką Wojewódzką;
• Spotkania z młodzieżą szkolną i studentami, które mają na celu rozpowszechnianie wiedzy o UE i PE,
• Wyjazdy studyjne do siedziby PE w Brukseli dla mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska;
• Kontynuacja spotkań z wyborcami zarówno podczas konferencji, debat i innych przedsięwzięć,
w których bierze udział posłanka, jak również podczas spotkań indywidualnych w Biurze Poselskim;
• Kontynuacja spotkań z samorządowcami poprzez organizację wizyt przedstawicieli ministerstw
w okręgu wyborczym oraz w ramach innych inicjatyw własnych i zewnętrznych;
• Kontynuacja organizacji staży dla studentów oraz przyjmowania praktykantów i wolontariuszy
w biurze w Opolu;
• Kontynuacja współpracy z mediami;
• Organizacja kolejnych konkursów dla studentów.

Z bieżącymi działaniami Posłanki Danuty Jazłowieckiej można zapoznać się również
odwiedzając jej stronę internetową oraz profile na popularnych portalach społecznościowych,
które zawierają aktualne informacje, zdjęcia oraz nagrania audio i wideo
związane z pracą posłanki w Parlamencie Europejskim oraz okręgu wyborczym.
Facebook (www.facebook.com/djazlowiecka)
Twitter (www.twitter.com/djazlowiecka)
YouTube (www.youtube.com/danutajazlowiecka)
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