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PARLAMENT EUROPEJSKI

Szanowni Państwo,

W czerwcu 2011 roku mijają dwa lata odkąd Danuta Jazłowiecka została
posłanką do Parlamentu Europejskiego z regionu dolnośląsko-opolskiego.
W Parlamencie Europejskim należy do klubu PO-PSL, który jest częścią
Europejskiej Partii Ludowej (EPP) - największej grupy politycznej
w PE. Posłanka jest członkiem Prezydium Klubu PO i PSL w Parlamencie
Europejskim (Klubu EPL) pełniąc funkcję koordynatora do spraw gospodarczych
i ochrony środowiska oraz skarbnika Klubu.

Mam ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny raport
informujący o mojej działalności w Parlamencie Europejskim oraz w okręgu
wyborczym dolnośląsko – opolskim.
W czerwcu 2011 r. mijają dwa lata odkąd powierzono mi mandat Europosłanki.
Były to dwa lata pełne wielu ciekawych doświadczeń, wyzwań i ciężkiej pracy.
Był to także okres satysfakcji i poczucia ważnej misji, którą w imieniu Państwa
pełnię w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że raport, który trzymacie
Państwo w ręce pomoże w szczegółowym zapoznaniu się z moją działalnością.

Eurodeputowana pracuje w dwóch komisjach parlamentarnych - jest
pełnym członkiem Komisji EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Społeczne) oraz
członkiem zastępcą w Komisji ECON (Sprawy Gospodarcze i Monetarne).

Mam nadzieję, że sposób, w jaki komunikuję się z Państwem od początku
kadencji, pozwala na systematyczny i uporządkowany przekaz informacji na
temat mojej pracy i działań. Mam też nadzieję, że będzie to dla Państwa
zachętą do częstego kontaktu ze mną.

Komisja EMPL zajmuje się polityką zatrudnienia i wszelkimi aspektami
polityki społecznej takimi jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona
socjalna. W zakres jej kompetencji wchodzą także zagadnienia z zakresu polityki
szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, swobodnego
przepływu pracowników, dialogu społecznego i środków mających na celu
ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Początek kolejnego roku mojego mandatu zapowiada się równie interesująco
i pracowicie. 1 lipca 2011r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie UE. Okres
Prezydencji będzie ogromnym sprawdzianem nie tylko dla naszego rządu oraz
eurodeputowanych, ale także dla całego polskiego społeczeństwa. Jestem
głęboko przekonana, że zdamy ten egzamin celująco.

Kompetencje Komisji ECON dotyczą zarówno polityki gospodarczej
i monetarnej Unii Europejskiej, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej
oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także
stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami), jak i swobodnego
przepływu kapitału i płatności. Komisja ECON ma również uprawnienia
w zakresie polityki konkurencji, pomocy publicznej oraz przepisów
podatkowych.

Serdecznie zapraszam do lektury,

Posłanka jest także członkiem Delegacji ds. Relacji z Chińską Republiką Ludową
oraz członkiem zastępcą Delegacji ds. Relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Danuta Jazłowiecka
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Podsumowanie działalności w Komisji EMPL:

nad tym, jak poprawić efektywność systemów emerytalnych, aby zapewnić
obywatelom bezpieczne, stabilne i odpowiednio wysokie emerytury. Podczas
prac posłowie zajmowali się także wyjątkowo wrażliwymi kwestiami
związanymi z podwyższeniem wieku emerytalnego i wyrównaniem go dla
kobiet i mężczyzn. Podczas prac w Parlamencie Europejskim posłanka zabiegała
o to, aby metoda liczenia długu i deficytu budżetowego
w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w odpowiedni sposób
uwzględniała koszt reform emerytalnych. W przypadku Polski odliczenie
zadłużenia związanego z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi pozwoli na
kontynuowanie planu przyjęcia wspólnej waluty.

W ostatnim roku agenda komisji EMPL była zdominowana przez tematy
związane z wychodzeniem z kryzysu oraz z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Parlamentarzyści zastanawiali się między innymi jak zreformować systemy
emerytalne, aby odciążyć finanse publiczne Państw Członkowskich oraz jakie
zadania postawić przed Europejskim Funduszem Społecznym po 2013 roku, tak
aby stworzyć nowe i stabilne miejsca pracy.
Reforma systemów emerytalnych w UE - zapewnienie bezpiecznej przyszłości
obywatelom

Parlament Europejski przyjął ostateczne stanowisko ws. reformy
systemów emerytalnych w lutym br. W swoim stanowisku Parlament ze
zrozumieniem odniósł się do sytuacji państw członkowskich, które ponoszą
ogromne
koszty
przeprowadzonych
reform
emerytalnych.
Europarlamentarzyści poparli postulat, aby koszty takich reform były brane pod
uwagę podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu procedury nadmiernego
deficytu. Tym samym, dzięki staraniom Danuty Jazłowieckiej, Parlament udzielił
poparcia krajom takim jak Polska, które dekadę temu dokonały systemowej
transformacji systemu emerytalnego i nadal ponoszą jej finansowe
konsekwencje. Eurodeputowani wskazali także na konieczne zmiany
w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych oraz zachęcają
państwa członkowskie do przeprowadzania reform, takich jak wydłużenie wieku
emerytalnego.

Ze względu na dłuższe życie Europejczyków i malejącą liczbę urodzeń
europejskie systemy emerytalne znajdują się pod presją wynikającą ze zmian
demograficznych. Począwszy od 2012 r., liczba Europejczyków w wieku
produkcyjnym zacznie spadać, a więc już wkrótce staniemy przed poważnym
problemem jak zapewnić odpowiednie emerytury w sytuacji malejących
wpływów do systemów ubezpieczeń społecznych. Kryzys gospodarczy
dodatkowo pogorszył sytuację i uwydatnił naglący charakter problemu.
W zaistniałej sytuacji Komisja Europejska opublikowała 7 lipca 2010r. Zieloną
Księgę na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów
emerytalnych w Europie. Głównym zadaniem Zielonej Księgi było
zgromadzenie opinii na temat czy i jak należy dostosować unijne przepisy, aby
pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu adekwatnych i stabilnych
emerytur dla obywateli. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi Komisja
podejmie decyzje, co do dalszych kroków - jedną z możliwości jest
opublikowanie Białej Księgi lub podjęcie oddzielnych inicjatyw legislacyjnych
w wybranych obszarach.

Jaka przyszłość dla Europejskiego Funduszu Społecznego?
Mimo, iż obecna legislacja dotycząca funduszy strukturalnych
obowiązywać będzie do końca 2013 roku, już dzisiaj europejscy partnerzy
rozpoczynają debatę na temat przyszłego budżetu oraz kształtu polityki
regionalnej. Posłanka przez wzgląd na swoją przynależność do komisji EMPL
bierze czynny udział w debacie na temat przyszłości Europejskiego Funduszu

Posłanka Danuta Jazłowiecka pracowała intensywnie nad Zieloną Księgą
w komisji EMPL i ECON. W komisji ECON została wyznaczona na sprawozdawcę
cienia z ramienia grupy EPP. W obu komisjach europosłowie zastanawiali się
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Społecznego. Fundusz Społeczny, który funkcjonuje już od 1957 r. ma za
zadanie pomagać Państwom Członkowskim w zwalczaniu bezrobocia i
tworzeniu nowych, stabilnych miejsc pracy. W Polsce Fundusz wdrażany jest
poprzez
Program
Operacyjny
Kapitał
Ludzki,
którego
budżet
w latach 2007-2013 wynosi 11,5 mld ero. Prawie 10 mld euro pochodzi właśnie
z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałą część stanowią
środki krajowe.

komisja EMPL rozpocznie prace nad rekomendacjami w sprawie przyszłego
kształtu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Będąc członkiem komisji EMPL Posłanka była także zaangażowana w
szereg innych inicjatyw związanych z przyszłością polityki spójności po 2013
roku.
Posłanka
zajmował
się
między
innymi
opiniami
ws. raportu strategicznego z 2010r. dotyczącego wdrażania programów
polityki spójności w latach 2007-2013, ws. poprawy synergii pomiędzy
funduszami strukturalnymi a Funduszem Regionalnym oraz ws. wyzwań
demograficznych stojących przed przyszłą polityką spójności.

Podczas Sesji Plenarnej w październiku 2010r., Parlament Europejski
przyjął rezolucję ws. przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rezolucja ta zapoczątkowała debatę w Parlamencie Europejskim nad
przyszłością funduszu po roku 2013, kiedy to przestaną obowiązywać obecne
regulacje. Dokument wskazuje na fakt, iż dobrze funkcjonujący Fundusz
Społeczny jest niezbędny do prawidłowego wdrożenia celów Strategii 2020 oraz
do walki z kryzysem i bezrobociem. Należy jednak pamiętać, że Fundusz
Społeczny to tylko jedno z ogniw polityki regionalnej, która poprzez budowanie
spójności społecznej, ale także ekonomicznej i terytorialnej, pozwala na
budowanie silnej wewnętrznie Europy. Dlatego tak ważne jest, aby przyszła
polityka spójności opierała się na wspólnym budżecie oraz na wspólnych
zasadach i instrumentach silnie ze sobą powiązanych. Tylko taki kształt polityki
pozwoli na elastyczne i prawidłowe wykorzystywanie wszystkich funduszy w
celu stworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy. Podczas debaty nad
przyszłością Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pozostałych funduszy
strukturalnych Danuta Jazłowiecka promuje rozwiązania mające na celu
poprawę efektywności projektów finansowanych ze środków europejskich.
Według Danuty Jazłowieckiej uważnie należy przyjrzeć się celom Funduszu
Społecznego i dostosować je do obecnych wyzwań - z funduszu mogłyby być np.
finansowane działania zmierzające do wydłużenia wieku emerytalnego. Należy
także wzmocnić kontrolę i monitoring wydawanych środków tak, aby były one
kierowane do najbardziej potrzebujących osób i regionów. W najbliższym czasie

Tworzenie miejsc pracy w UE
Posłanka była także zaangażowana w debatę na temat rekomendacji
dla unijnej polityki społecznej i zatrudnienia. Z powodu kryzysu gospodarczego
problem bezrobocia stał się szczególnie naglący.
Europosłowie z komisji EMPL przygotowali sprawozdanie z wytycznymi dla
Państw Członkowskich, jak w 10 lat zwiększyć zatrudnienie przy trwającym
spowolnieniu gospodarczym. Główne rekomendacje zawarte w raporcie PE to:
rozwój wykwalifikowanej siły roboczej, rozwój kształcenia ustawicznego,
zwiększenie udziału ludzi młodych w rynku pracy, poprawa efektywności
systemów edukacji oraz walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Podczas prac nad rekomendacjami Danuta Jazłowiecka wskazywała na
problemy, z jakimi na rynku pracy borykają się młodzi ludzie. Według posłanki
rozwiązaniem takiej sytuacji są zwiększone inwestycje w naukę, szkolenia, a
także tworzenie warunków dla większej mobilności pracowników w ramach
europejskich rynków pracy.
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Plany na przyszłość

Komisja Europejska przedstawiła propozycję utworzenia Wspólnotowego
systemu nadzoru finansowego, w oparciu o raport przygotowany pod
przewodnictwem Jacques'a de Larosière. Projekt pięciu aktów prawnych
zakładał utworzenie Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego,
złożonego z sieci krajowych organów nadzoru oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka
Systemowego, mającej za zadanie monitorowanie i ocenianie potencjalnych
zagrożeń dla stabilności finansowej w UE. Danuta Jazłowiecka od początku
popierała stworzenie europejskiego systemu nadzoru finansowego postulując
jednak, aby system ten był silny, niezależny oraz w odpowiednim stopniu
uwzględniał uwarunkowania i interesy krajów leżących poza strefą Euro (takich
jak Polska). Dzięki sprawnej pracy europarlamentarzystów nowe instytucje
nadzorcze rozpoczęły kontrolę rynków finansowych UE już 1 stycznia 2011r.

Nadchodzące miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie ze względu
na nadchodzącą Prezydencję Polski w Radzie UE. Na czas polskiej Prezydencji
Komisja Europejska planuje opublikować szereg inicjatyw legislacyjnych
o kluczowym znaczeniu dla rynków pracy w UE. Będą to rewizja Dyrektywy
o czasie pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy o delegowaniu
pracowników. Ponadto Danuta Jazłowiecka przygotowuje się do pracy nad
opinią komisji EMPL dotyczącą rewizji Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji
zawodowych. Głównym celem dokumentu jest usprawnienie procedur
prowadzących do uznawania kwalifikacji zawodowych co ma umożliwić
podjęcie pracy w innym państwie członkowskim. Dokument ten swoimi
przepisami obejmuje szereg zawodów takich jak lekarze, pielęgniarki czy
architekci.

Kolejnym ważnym zbiorem aktów legislacyjnych był pakiet na rzecz
zarządzania gospodarczego mający na celu poprawę współpracy gospodarczej
oraz koordynację polityk budżetowych w UE. Działania takie są konieczne ze
względu na intensywne powiązania gospodarcze pomiędzy Państwami
Członkowskimi. Z tego też powodu konieczny jest ściślejszy nadzór nad
finansami publicznymi w krajach UE oraz nad decyzjami podejmowanymi przez
poszczególne rządy. Podczas prac w Parlamencie Europejskim Eurodeputowana
wskazywała na konieczność wzmocnienia zarządzania gospodarczego nie tylko
w strefie euro, ale w całej Unii Europejskiej. Za takim rozwiązaniem
przemawiają silne powiązania gospodarcze w całej Unii, a nie tylko w strefie
euro, oraz perspektywa rozszerzenia Eurogrupy.

Podsumowanie działalności w komisji ECON:
Kryzys finansowy i gospodarczy, który nawiedził Europę w ostatnim
czasie spotkał się z szybką i zdecydowaną odpowiedzią ze strony Unii
Europejskiej. Z tego też powodu posłowie do Parlamentu Europejskiego
zasiadający w komisji ds. gospodarczych i monetarnych w ciągu ostatnich
dwóch lat pracowali nad wieloma rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi na
celu zatrzymanie recesji gospodarczej oraz zapobieganie podobnym sytuacjom
w przyszłości.
Walka z kryzysem gospodarczym - tworzenie nowych europejskich rozwiązań

Jednym z elementów pakietu legislacyjnego była reforma Paktu
Konkurencyjności i Wzrostu stojącego na straży finansów publicznych Państw
Członkowskich. Pakt przewiduje kary finansowe dla członków strefy euro
w sytuacji, gdy dług oraz deficyt budżetowy przekroczą dopuszczalny poziom
60% i 3% PKB. W Parlamencie Europejskim posłanka z sukcesem zabiegała o to,
aby w momencie obliczania wysokości długu i deficytu odliczać koszty
wygenerowane przez reformy emerytalne przeprowadzone w Polsce. Reformy

Będąc członkiem komisji ECON posłanka była zaangażowana w pracę
nad dwoma szczególnie ważnymi pakietami legislacyjnymi. Pierwszy
z nich miał na celu stworzenie nowej architektury nadzoru finansowego
w Europie. Doświadczenia związane z kryzysem finansowym ujawniły zarówno
istotne braki w systemie nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku
finansowego, jak i w podejściu globalnym. W związku z tym jesienią 2009 roku
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systemów emerytalnych mają bowiem korzystny wpływ na stabilność finansów
w długim okresie czasu, generują natomiast ogromne koszty
w pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania. W połowie kwietnia komisja
ECON przyjęła stanowisko, które uwzględnia postulaty Danuty Jazłowieckiej.
Prace nad pakietem powinny zakończyć się w czerwcu br.

pakt podczas szczytu Rady Europejskiej 24-25 marca br. i jednocześnie
zobowiązała się do ścisłej koordynacji polityki gospodarczej i społecznej
z pozostałymi sygnatariuszami paktu.
Inne inicjatywy
Współpraca z polskim Parlamentem

Biorąc czynny udział w pracach nad rozwiązaniami mającymi na
celu poprawę sytuacji gospodarczej w UE Europosłanki Jazłowieckiej zawsze
podkreśla wyjątkową sytuację krajów takich jak Polska, które są poza strefą
euro, ale w niedalekiej przyszłości przyjmą wspólną walutę. Tak było podczas
prac nad powołaniem stałego mechanizmu stabilizacji finansowej zwanego
funduszem antykryzysowym. Fundusz ten ma za zadanie skutecznie walczyć z
kryzysem i nadmiernym zadłużeniem w Państwach Członkowskich strefy euro.
Podczas debaty w Parlamencie Europejskim Danuta Jazłowiecka zwracała
uwagę na fakt, że także kraje spoza strefy euro powinny mieć możliwość
uczestniczenia w mechanizmie antykryzysowym. Takie rozwiązanie
zapobiegłoby powstawaniu Europy dwóch prędkości oraz lepiej przygotowało
nasz kraj na przyszłe członkowstwo w Eurogrupie. Dzięki zabiegom Posłanki
Parlament Europejski poparł takie rozwiązanie. Nowy mechanizm
antykryzysowy ma opiewać na 700 mld euro, z czego 500 mld będzie rezerwą
na ewentualne pożyczki dla krajów z poważnymi problemami finansowymi, a
reszta ma stanowić swego rodzaju gwarancję kredytową.

Jako była posłanka na Sejm V i VI kadencji Danuta Jazlowiecka
doskonale rozumie potrzebę intensyfikowania relacji pomiędzy posłami do
Parlamentu Europejskiego a parlamentarzystami w kraju. Jest to szczególnie
konieczne w przededniu Prezydencji Polski w Radzie UE, która rozpocznie się już
1 lipca 2011r. Z tego też powodu zainicjowała i bardzo mocno zaangażowała się
w organizację roboczej wizyty posłów i senatorów PO i PSL w Parlamencie
Europejskim
w
marcu
br.
Podczas
wizyty
19
szefów
i wiceszefów polskich komisji sejmowych miało możliwość zapoznania się
z pracą parlamentarnych komisji oraz grup politycznych. Posłowie i senatorowie
spotkali się także z Przewodniczącym Parlamentu Jerzym Buzkiem oraz polskim
Komisarzem Januszem Lewandowskim, a także odbyli szereg roboczych spotkań
o tematyce związanej z polską Prezydencją. Uczestnicy bardzo docenili
możliwość wizyty w PE i jej organizację.
Wizyty
Eurodeputowana Danuta Jazłowiecka uczestniczy w wielu
spotkaniach oraz reprezentuje Polskę podczas wizyt organizowanych przez
Parlament Europejski. W 2010 oraz w 2011 roku brała udział w roboczych
wyjazdach organizowanych przez grupę EPP. W dniach 2 i 3 września 2010r.
posłanka uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu grupy EPP w Rydze. W
spotkaniu poświeconemu strategiom wyjścia z kryzysu gospodarczego udział
wzięli między innymi Joseph Daul - przewodniczący grupy EPP, Valdis
Dombrovskis - Premier Litwy oraz Jose Manuel Barroso- Przewodniczący Komisji
Europejskiej. Od 13 do 15 października 2010r. posłanka była z wizytą roboczą

Także na forum Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka
wspierała starania rządu RP, aby Polska przystąpiła do paktu na rzecz
konkurencyjności, czyli tak zwanego Paktu Euro Plus. Pakt ten został
zaproponowany przez Angelę Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego, a jego głównym
celem początkowo było wzmocnienie współpracy gospodarczej i społecznej
pomiędzy państwami strefy euro. Intensywne starania ze strony premiera oraz
polskich polityków i eurodeputowanych spowodowały, że pakt ten został także
otwarty na kraje spoza strefy euro. Dzięki temu zapobiegniemy pogłębianiu
różnic między krajami strefy euro a pozostałymi członkami UE. Polska podpisała
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na Maderze. Tematem wizyty była między innymi przyszła perspektywa
finansowa oraz sytuacja gospodarcza i społeczna w Portugalii. Natomiast 3 i 4
marca br. posłanka przebywała w Zagrzebiu z roboczą wizytą EPP poświęconą
polityce rozszerzenia Unii Europejskiej. Europosłowie mieli możliwość
porozmawiać z Jadranką Kosor, wicepremierem Chorwacji, o przygotowaniu
kraju do procesu rozszerzenia UE.
W lutym br. Danuta Jazłowiecka, reprezentując Parlament Europejski,
wzięła udział w Światowym Forum Społecznym w Senegalu. Podczas 5 dni
spotkań i warsztatów uczestnicy dyskutowali o sytuacji na światowym rynku
pracy oraz o kwestiach związanych z ubóstwem, opieką socjalną oraz
imigracjami. W kwietniu br. posłanka udała się wraz z delegacją Parlamentu
Europejskiego z wizytą do portugalskiego Parlamentu. Tematem spotkań
roboczych była przyszłość usług społecznych interesu publicznego.
Europosłanka przebywała także wielokrotnie w Polsce jako członek
oficjalnych delegacji Parlamentu Europejskiego. 1 października 2010r. wzięła
udział w III Forum Funduszy Europejskich jako członek panelu na temat
"Fundusze
nie
tylko
z
Unii
wsparcie
rozwojowe
z krajów EFRA- Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii". Na Forum, obok
parlamentarzystów, przedstawicieli struktur regionalnych, przedsiębiorstw
i organizacji pozarządowych obecni byli także Pan Premier Donald Tusk oraz
Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska. W ramach
przygotowań do Prezydencji Polski w Radzie UE w dniach 18-19 kwietnia br.
Danuta Jazłowiecka przyjechała do Warszawy z delegacją komisji EMPL.
Członkowie komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych mieli okazję spotkać
się z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Panem Radosławem Mleczko
oraz z Minister Rozwoju Regionalnego Panią Elżbietą Bieńkowską.
Europarlamentarzyści spotkali się także z przedstawicielami sejmowej komisji
ds. polityki społecznej i rodziny oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw,
pracodawców i związków zawodowych. W maju planowana jest podobna
delegacja, tym razem w ramach komisji ECON.
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Kolejne zwiedzanie Parlamentu Europejskiego umożliwiono na
przełomie marca i kwietnia 2011 r. 50-ciu uczniom i studentom opolskich
szkół i uczelni, którym zorganizowano pobyt w Brukseli i Brugii wg
sprawdzonego wcześniej planu. W każdym przypadku uczestnicy
wyjazdów studyjnych mają szansę na ocenę pobytu w Belgii oraz
wyrażenie swoich oczekiwań i opinii w anonimowych ankietach, po
analizie których w miarę możliwości uwzględniane są ich oczekiwania.
Taka forma pozwala na wypracowanie najlepszych standardów.

OKRĘG DOLNOŚLĄSKO – OPOLSKI

Działania na rzecz mieszkańców
• Uruchomienie filii Biura Poselskiego we Wrocławiu i Wałbrzychu
Do biura filialnego w Kędzierzynie – Koźlu dołączyły
w ostatnim roku dwie kolejne filie: we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 2 tuż przy Rynku, które rozpoczęło działalność merytoryczną z początkiem
października 2010 r. oraz biuro filialne w Wałbrzychu, które zaczęło
działać w listopadzie br. przy ul. Słowackiego 26. Powołanie
i lokalizacja nowych biur ma ułatwić wyborcom z całego okręgu
wyborczego kontakt z Eurodeputowaną, a przede wszystkim usprawnić
przepływ informacji o wydarzeniach regionalnych. Biura te ściśle
współpracują z krajowym Biurem Poselskim w Opolu.
• Organizacja wizyt studyjnych
w siedzibie PE w Brukseli

mieszkańców

• Wsparcie starań gminy Zębowice w uzyskaniu środków na
budowę Hali Sportowej
9. października 2010 r. posłanka Danuta Jazłowiecka wzięła udział
w uroczystej sesji Rady Gminy Zębowice oraz odwiedziła nowo
wybudowaną
halę
sportową
przy
Zespole
Szkół
w Zębowicach. Eurodeputowana od samego początku realizacji
inwestycji wspierała gminę w staraniach o środki ministerialne na
budowę hali upatrując w tym szansę na lepszy rozwój sportowy nie tylko
uczniów szkoły, ale też całej wiejskiej społeczności, której obiekt w
założeniu ma być udostępniany. Rada Gminy Zębowice Uchwałą Nr
XXXVII/271/10 z dnia 22 września 2010 r. uhonorowała Danutę
Jazłowiecką Posłankę do Parlamentu Europejskiego tytułem honorowego
obywatela gminy Zębowice, a szkoła zębowicka nadała Jej tytuł
Przyjaciela Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.

Opolszczyzny

W dniach 5-9 października 2010 r. na zaproszenie Posłanki
w Parlamencie Europejskim gościła 50-cio osobowa grupa mieszkańców
Opolszczyzny w ramach wizyty studyjnej. Była to już kolejna wizyta
mieszkańców z okręgu wyborczego Danuty Jazłowieckiej w siedzibie PE w
Brukseli, podczas której uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji o roli
i funkcjonowaniu PE oraz odwiedzić Salę Plenarną. Uczestnicy zwiedzili
również najważniejsze zabytki w Brukseli oraz oddaloną o ok. 100 km od
Brukseli - Brugię – miasto zwane Wenecją Północy.
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zapomnienia. Posłanka wyróżniła nagrodą specjalną w postaci wyjazdu
do siedziby Parlamentu Europejskiego do Brukseli panią Annę Kulig.

• Akcja "Laptop dla Demokracji na Białorusi"- realizacja projektu na
rzecz pomocy organizacjom pozarządowym
Danuta Jazłowiecka wsparła akcję Klubu PO-PSL pt. "Laptop dla
Białorusi", której celem jest zbiórka laptopów mających pomóc
w promowaniu demokracji oraz poszanowania praw człowieka
w społeczeństwie białoruskim. Swobodny przepływ informacji, szeroki
dostęp do Internetu oraz portali społecznościowych odgrywa ogromną
rolę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie.
Sygnały płynące z Białorusi wskazują, że z powodu braku sprzętu
komputerowego funkcjonowanie wielu organizacji pozarządowych,
niezależnych mediów czy organizacji praw człowieka jest bardzo
utrudnione. Akcja była rozpropagowana wśród europosłów, którzy czynili
odpowiednie starania i patronowali akcji w swoich okręgach wyborczych.
Na prośbę posłanki zareagowały dwie firmy z Opolszczyzny: ODNOWA
spółka z.o.o. z Opola oraz ODRA S.A. z Brzegu, które przekazały
Białorusinom dwa nowe laptopy.

• 9 maja 2011 - Dzień Europy w Opolu
Posłanka do Parlamentu Europejskiego zaprosiła mieszkańców Opola na
rozmowę przy kawie do Kawiarni Pod Arkadami w Opolu na temat
pełnienia przez nią mandatu Eurodeputowanej. Inicjatywa ta umożliwiła
mieszkańcom
miasta
bezpośredni,
swobodny
kontakt
i dała szansę na poruszenie spraw, które ich interesują bez konieczności
oficjalnego odwiedzania biura poselskiego. Z możliwości bezpośredniej
rozmowy z Eurodeputowaną skorzystało około 40 osób nie tylko z Opola,
ale i Nysy oraz Kędzierzyna-Koźla. Posłanka przybliżyła mieszkańcom rolę
eurodeputowanej w PE, mówiła o codziennej pracy w Brukseli
i Strasburgu, o bieżących ważnych sprawach, którymi się zajmuje
i odpowiadała na wiele pytań swoich gości, czasem bardzo
szczegółowych dotyczących np. zarobków. Ponieważ spotkanie cieszyło
się dużym zainteresowaniem posłanka zapowiedziała organizację takich
spotkań w przyszłości.

• Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny
8 maja 2011 roku, podczas MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
OGRODNICZYCH - WIOSNA KWIATÓW, odbył się konkurs „Kulinarne
Dziedzictwo Opolszczyzny”. Był to konkurs regionalnych potraw
prezentowanych przez lokalne środowiska (małe masarnie, przetwórnie,
piekarnie, koła gospodyń wiejskich, itp.). Konkurs promował tradycyjne
produkty i udowodnił jak bogata, różnorodna i oryginalna siła drzemie w
opolskiej wsi. Podkreślił tradycję kulinarną, zarówno rdzennych Ślązaków
jak i ludności napływowej. Celem konkursu była prezentacja
zachowanych tradycji regionu opolskiego, a także ocalenie ich od

• Danuta Jazłowiecka gościem XI Opolskiej Gali Business Center
Club
XI Opolska Gala Business Center Club w hotelu Mercure 21 maja
br. zgromadziła wielu przedsiębiorców z Opolszczyzny. Wśród
zaproszonych
gości
była
Danuta
Jazłowiecka.
Przedsiębiorcy zostali uhonorowani laurami za organizacje akcji
społecznych, wspieranie sportu i pomoc charytatywną. Laureatami
głównej nagrody zostali Antoni Hasenbeck z nyskiego Hasana oraz
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Roman Płaczek z opolskiej firmy Dempol – Eco. Gali towarzyszył XVII
Koncert Dobroczynny z którego dochód został przeznaczony na wsparcie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie dzieciom”,
Opolskiego Hospicjum dla Dzieci oraz na leczenie chorego Bartka
Gawrona. Darczyńcy, w tym Danuta Jazłowiecka, przekazali na ten cel
30300 zł – poprzez licytację przekazanych prac i zbiórkę pieniędzy.

• Patronat honorowy
Wałbrzychu

nad

konkursem

„Moja

mama”

w

V edycja powiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Moja mama”
dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych była wyjątkowa z uwagi
na udział w jego posumowaniu Rzecznika Praw Dziecka Marka
Michalaka, który przybył na zaproszenie Posłanki na Sejm RP Izabeli
Katarzyny Mrzygłockiej, inicjatorki przedsięwzięcia. Konkursowi
patronowała także Danuta Jazłowiecka, która jednocześnie ufundowała
laureatom konkursu nagrody w postaci rowerów oraz kasków
rowerowych. Goście oraz mamy docenili organizację konkursu oraz
program artystyczny przygotowanego przez dzieci i nauczycieli z PSP nr
15 w Wałbrzychu. Uczestnicy konkursu zostali obdarowani wspaniałymi
nagrodami, a zaproszeni goście – ich pracami.

• Posłanka gościem obchodów XX-lecia służb mundurowych w
Wałbrzychu.
Z okazji XX-lecia powołania Straży Granicznej na hipodromie Stada
Ogierów „Książ” odbyły się największe na Dolnym Śląsku pokazy
sprawności służb mundurowych. Główną atrakcją był pokaz, w którym
uczestniczyła Danuta Jazłowiecka Posłanka do PE. Specjalnie zaproszona
na tę imprezę Grupa Rekonstrukcji Historycznej - 14 Pułk Ułanów
Jazłowieckich zaprezentował musztrę, szarzę i odtworzył walkę
z odziałem Eeule 1945 inscenizując zabicie majora Hubala
Dobrzeńskiego.
Posłanka na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka jako inicjator i patron
imprezy oraz eurodeputowana Danuta Jazłowiecka kibicowały wszystkim
służbom mundurowym, wśród których znalazły się policja, straż pożarna,
GOPR, pomoc medyczna oraz antyterroryści. Widzów szczególnie
zainteresował „Pokaz interwencji służb podczas imprezy masowej”
z helikopterem służby zdrowia, który lądując na hipodromie
zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

• Danuta Jazłowiecka dzieciom
Z okazji Dnia Dziecka posłanka, jak co roku przekazała wszystkim
dzieciom z opolskiego Domu Dziecka paczki ze słodyczami, a małych
mieszkańców Opolszczyzny zaprosiła do swojego biura gdzie otrzymali
upominki i wzięli udział w losowaniu nagrody specjalnej tj. roweru. Los
uśmiechnął się do małego Mateusza Adamowicza.
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łamaniu praw człowieka w Chinach, nawet kosztem pogorszenia
stosunków politycznych i gospodarczych z komunistyczną władzą tego
państwa".
Zwycięzcą okazał się Crocodile Club reprezentujący
Uniwersytet Warszawski. Eurodeputowana, jako współorganizatorka
debat, ufundowała 10 nagród dla uczestników w postaci wyjazdu
studyjnego do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Objęła
także patronatem kolejną edycję Akademickich Debat Oxfordzkich 2011.

Działania na rzecz młodzieży
• Cykliczny konkurs Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim
"EPL rozmawia ze studentami".
Pierwsza edycja konkursu, w którego jury zasiadała Danuta
Jazłowiecka, zakończyła się 12 grudnia 2010 r. uroczystym spotkaniem,
na który oprócz laureatów zaproszony był także Jerzy Buzek. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie przygotować esej pt. "Moja UE w 2020 roku".
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem - wpłynęło 112 prac, a
na 10 najlepszych na specjalnej platformie internetowej głosowało 5400
osób. Główną nagrodą w konkursie był "Shadowing", czyli dzień pracy w
Brukseli z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego – profesorem
Jerzym Buzkiem oraz miesięczny płatny staż w sekretariacie Grupy EPL.
Obecnie posłanka zaangażowana jest w drugą edycję konkursu. Tym
razem uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie prac pt. "Na co
przeznaczyć unijne pieniądze", które mogą nadsyłać do 30 czerwca br.

•
Udział w programie edukacyjnym MSZ Moja Szkoła w UE
– Edycja „Powrót do szkoły”
Po raz kolejny Danuta Jazłowiecka została zaproszona do udziału
w programie edukacyjnym o tematyce europejskiej. Tym razem
z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych - do programu Moja
Szkoła w UE – Edycja „Powrót do szkoły”. Celem programu była
aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w UE. W ten sposób
uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę n/t funkcjonowania Unii
Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego oraz poznać
perspektywy jej rozwoju w przyszłości. Laureatami I miejsca na szczeblu
wojewódzkim wśród szkół ponadgimnazjalnych są Uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Opolu, natomiast laureatami I miejsca wśród
szkół gimnazjalnych są uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach z opiekunami. Posłanka
odwiedziła
te
dwie
szkoły
i
wzięła
udział
w debatach europejskich. Ponadto Danuta Jazłowiecka była gościem
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu gdzie uczestniczyła w debacie
poświeconej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w II połowie 2011
roku. Podczas planowanego spotkania przybliżyła uczniom rolę
eurodeputowanego w Unii Europejskiej, a także szanse i wyzwania

• Akademickie Debaty Oxfordzkie 2010
Organizatorami debat były: Studenckie Koło Naukowe "Touching
Europe" i Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mogli sprawdzić
swoje zdolności oratorskie, umiejętność dyskutowania i walki na
argumenty i wygrać wyjazd do Brukseli. 30 kwietnia 2010 r. na
Uniwersytecie Warszawskim w finale debat oksfordzkich spotkały się
dwie drużyny: Crocodile Club i Ekstrawertycy. Przedmiotem zagorzałej
dyskusji była teza: "Unia Europejska powinna solidarnie sprzeciwiać się
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stojące przed Polską, co niewątpliwie pomogło uczniom lepiej zrozumieć
i poznać zasadę funkcjonowania wspólnoty europejskiej.
•

konfliktów - Ekumeniczne drogi pojednania jest polsko-ukraińska trudna
przeszłość. Danuta Jazłowiecka została zaproszona do zabrania głosu w
prelekcji nt „Partnerstwo dla wschodu. Dialog z Ukrainą”.

Udział w spotkaniu z cyklu „Rozmowy o Europie” z młodzieżą
opolskich szkół ponadgimnazjalnych

………………………………………………………………………………………

Danuta Jazłowiecka była gościem specjalnym w ramach
realizowanego przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej cyklicznego
projektu: „Rozmowy o Europie” cieszącym się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszego regionu. Do udziału w tych spotkaniach
zapraszane są osobistości z europejskiego świata polityki, nauki i
mediów. Z ciekawym wystąpieniem Przybyła Ulrike Geith - kierowniczka

Posłanka od dawna angażuje się także w szereg inicjatyw
mających na celu wspieranie młodzieży, a w szczególności propagowanie
wiedzy na temat integracji europejskiej oraz pomoc młodym ludziom w
wejściu na rynek pracy. Do maja 2011 r. posłanka umożliwiła odbycie
staży w swoim biurze poselskim w Brukseli trzynastu osobom. Podczas
praktyk młodzi ludzie mają szanse zapoznać się z funkcjonowaniem
Parlamentu Europejskiego oraz pozostałych instytucji, brać czynny udział
w pracach biura oraz komisji parlamentarnych a także zdobyć
doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Praktyki w
Parlamencie Europejskim w Brukseli są świetną szansą na zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych.

wydziału ds. polityki społecznej w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w
Warszawie. „Rozmowy o Europie” do doskonała platforma dyskusji o

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przyczyniają się do
zainteresowania Unią Europejską i wzrostem wiedzy na jej temat, co z
kolei przekłada się na aktywne zaangażowanie i partycypację obywateli
w procesach demokratycznych w ramach UE. Podsumowanie spotkanie
stanowiła debata Danuty Jazłowieckiej z uczestnikami spotkania.
•

•

Spotkanie z młodzieżą akademicką Wydziału Teologicznego UO

Konkursy o staż w Parlamencie Europejskim

Dając szansę studentom i absolwentom opolskich i dolnośląskich
uczelni do bezpośredniego poznania pracy Parlamentu Europejskiego
i funkcjonowania całej wspólnoty europejskiej oraz ewentualnego
zaplanowania swojej ścieżki zawodowej, Danuta Jazłowiecka co roku
organizuje konkursy o miesięczny staż w swoim biurze w Brukseli,
których zasady są opublikowane na stronie internetowej Europosłanki
www.jazlowiecka.pl. Rozstrzygnięcie I edycji konkursu miało miejsce w
grudniu br., a realizacja staży rozpoczęła się na początku lutego 2011. W
marcu br. Biuro Posłanki ogłosiło II edycję konkursu. Forma konkursowa

Uniwersytet Opolski, w ramach Europejskiej Katedry Jean
Monnet, zaprosił po raz kolejny do współpracy posłankę Danutę
Jazłowiecką. W zeszłym roku w trakcie spotkań ze studentami
Eurodeputowana opowiadała o swojej pracy PE, podkreślając wagę
dialogu międzynarodowego i roli młodych ludzi w kształtowaniu relacji
międzyludzkich, obalania mitów oraz stereotypów międzynarodowych.
W tym roku tematem przewodnim studiów jest Pokojowe rozwiązywanie
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przedsięwzięcia daje szansę każdemu studentowi, z okręgu wyborczego
eurodeputowanej który wykaże w pracy konkursowej, że czas spędzony
w Brukseli da mu możliwość wzbogacenia wiedzy i dobrego
przygotowania się do pracy zawodowej.
•

W założeniu spotkania z młodzieżą mają rozpowszechniać wiedzę
o UE i dają możliwość uzyskania informacji na temat działalności
eurodeputowanej w PE, a także tej związanej z bezpośrednią
aktywnością w naszym regionie.

Spójność vs konkurencyjność, czyli nowy konkurs dla studentów
Danuta Jazłowiecka podjęła w tej sferze następujące działania:

Jest to konkurs na najlepszą nazwę zastępczą dla polityki
spójności. Obecnie zasadniczym celem tej polityki jest podnoszenie
konkurencyjności krajów i regionów europejskich. Zaproponowano, aby
jej nowa nazwa składała się ze słów, które mają w ciekawy i jednocześnie
integralny sposób zawrzeć w sobie rozumienie spójności i
konkurencyjności w/w polityki. Konkurs skierowany jest do studentów
uczelni wyższych w województwie dolnośląskim oraz opolskim. Nagrodą
jest miesięczny staż w biurze poselskim Posłanki do Parlamentu
Europejskiego Danuty Jazłowieckiej.
•

- Spotkanie z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych w Brzegu
i Strzelcach Opolskich
- Udział w debacie europejskiej w ZSE w Opolu oraz
w PG w Komprachcicach w ramach programu edukacyjnego MSZ:
Moja Szkoła w UE – Edycja „Powrót do szkoły”
- Międzypowiatowy konkurs wiedzy UE pod honorowym patronatem
Danuty Jazłowieckiej – dla powiatów kluczborskiego, oleskiego
i namysłowskiego

„Gdybym był(a) Europosłem to…” – kolejna inicjatywa konkursowa
z okazji drugiej rocznicy wyborów do Europarlamentu

- Honorowy patronat nad konferencją Polska Prezydencja w Unii na
Politechnice Opolskiej

Tym razem organizowana we współpracy z Nową Trybuną
Opolską dla studentów i absolwentów uczelni dolnośląskich i opolskich,
dla których przewidziano trzy nagrody: za I miejsce miesięczny, płatny
staż w brukselskim biurze poselskim Danuty Jazłowieckiej, a za II i III
miejsce również płatny, miesięczny staż w biurze opolskim. To oferta dla
ludzi kreatywnych, rzutkich, wchodzących na rynek pracy, którym takie
staże pomogą przygotować się do kariery zawodowej.
•

Spotkania w szkołach
opolskiego i dolnośląskiego

ponadgimnazjalnych

- Patronat honorowy nad Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej dla
młodzieży w wieku 18-19 lat szkół ponadgimnazjalnych na terenie
powiatu Kędzierzyn – Koźle.
- Wizyta licealistów z Opola w Radzie Europy i uczniów PSP ze Strzelec
Opolskich w PE w Strasbourgu na zaproszenie Posłanki

województwa
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Spotkania w opolskich szkołach podstawowych nr 7, 16 i 24
z laureatami programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta
rowerowa – Moje pierwsze prawo jazdy”

Magdaleny Majos i Mateusza Szczepaniaka opowiadające o ich stażach w
Parlamencie Europejskim.
…………………………………………………………………………………………………………………

Jest to krajowy program edukacyjny skierowany do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych promujących bezpieczne
zachowanie na drodze poprzez przeprowadzenie szkolenia oraz
uzyskanie pierwszego prawa jazdy rowerowego. Jest to przedsięwzięcie
organizowane przez McDonald pod patronatem lokalnych policyjnych
ośrodków prewencji. Eurodeputowana spotkała się z uczestnikami oraz
osobiście wręczyła ufundowane przez siebie nagrody specjalne w postaci
kasków rowerowych wszystkim uczniom z Opola, którzy wzięli udział w
programie.

Posłanka zapoczątkowała także w ostatnim czasie cykl spotkań ze
studentami politologii oraz prawa i administracji opolskich uczelni.
Będzie to cykl skierowany do studentów politologii na temat pracy
posłanki jako eurodeputowanej w Parlamencie Europejskim.

•

•

•

Wykład Eurodeputowanej na Wydziale Prawa i Administracji UO

3.06 br Posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta
Jazłowiecka - na zaproszenie Prorektora ds.; kształcenia i studentów
prof. dr hab. Stefana Marka Grochalskiego - odwiedziła Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Opolskiego i wystąpiła z wykładem nt.:
„Kompetencje legislacyjne Parlamentu krajowego na tle Sejmu RP i
Parlamentu Europejskiego”.

Benefis Pracowni Badań nad Kulturą na Politechnice Opolskiej

W dniu 25 maja 2011 r. odbył się uroczysty benefis Pracowni
Badań nad Kulturą i Polskim Kapitałem Ludzkim w Europie. Patronat nad
imprezą objęli:
prof. Agata Zagórowska, prodziekan wydziału
zarządzania PO oraz Danuta Jazłowiecka, eurodeputowana Parlamentu
Europejskiego. Na program złożyły się prezentacje dokonań Pracowni,
przemówienia
gości,
wśród
których
odtworzono
nagranie
eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej z życzeniami płynącymi prosto z
Brukseli. Można było także zapoznać się z wynikami badań
przeprowadzonymi przez Lidera Pracowni – studenta IV roku
Europeistyki - Rafała Wieczorka pt.”Okienko w stronę sukcesu” na temat
szans zawodowych absolwentów PO. Interesujące były także prezentacje

Posłanka zachęcała studentów do zadawania pytań związanych nie tylko
z tematem jej wystąpienia. Mówiła także o swojej pracy w
poszczególnych komisjach i delegacjach, stronie organizacyjnej i
językowej spotkań grup politycznych oraz podkreślała dobre strony bycia
posłem próbując zachęcić słuchaczy do rozważenia podjęcia w
przyszłości decyzji o karierze politycznej. Warto było także być aktywnym
i odpowiadać na pytania Posłanki – Justyna Tomalska, studentka IV roku i
przewodnicząca klubu europejskiego na UO Eurolex została zaproszona
przez Eurodeputowaną do siedziby PE w Brukseli w ramach wyjazdu
studyjnego. Danuta Jazłowiecka otrzymała zaproszenie od władz
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wydziału na kolejne spotkanie, a studentom podarowała przewodniki po
traktacie z Lizbony, materiały przedstawiające sylwetki polityków
zasiadających w Komisji Europejskiej oraz gadżety unijne.

Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, który podzielił się
swoim doświadczeniem w tej kwestii. Ideą spotkań było stworzenie
zainteresowanym możliwości sformułowania problemów i płaszczyzny
podzielenia się doświadczeniami wynikającymi z codziennej praktyki.
Spotkania dały również możliwość kontynuacji debaty nad ustawą
o funduszu sołeckim rozpoczętą podczas konferencji zorganizowanej
przez
Opolski
Urząd
Wojewódzki
we
współpracy
z Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Działania na rzecz samorządu
•

Szkolenia z zakresu "Skuteczne i profesjonalne kreowanie
wizerunku" dla samorządowców województwa opolskiego

Pod koniec września 2010 r. Danuta Jazłowiecka rozpoczęła
realizację drugiej tury bezpłatnych szkoleń z zakresu "Skuteczne
i profesjonalne kreowanie wizerunku" dla pracowników samorządowych
województwa opolskiego. W ramach szkoleń uczestnicy zapoznali się
z technikami komunikacji interpersonalnej i treningu asertywności. Tym
razem szkolenia odbyły się w miastach powiatowych Opolszczyzny
i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
•

•

Wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Waldemara Sługockiego na Opolszczyźnie
na zaproszenie Eurodeputowanej

Wiceminister
spotkał
się
w
Kędzierzynie
Koźlu
z przedsiębiorcami i beneficjentami programów unijnych z powiatów:
prudnickiego, nyskiego i brzeskiego. Wiceminister wziął także udział w
konferencji prasowej na temat finansowania i realizacji opolskich
inwestycji i wykorzystania środków z programów POKL i POIiŚ
zorganizowanej przez biura Poselskie: Eurodeputowanej Danuty
Jazłowieckiej i posła na Sejm RP Roberta Węgrzyna.

Spotkania z sołtysami oraz włodarzami gmin i powiatów
Opolszczyzny na temat ustawy o Funduszu Sołeckim

Pod koniec października 2010 r. zostały zorganizowane spotkania
w czterech miastach Opolszczyzny: w Prószkowie - dla wszystkich gmin
z powiatu opolskiego, dla pozostałych w Kędzierzynie-Koźlu, Nysie
i Kluczborku. Do udziału Danuta Jazłowiecka zaprosiła sołtysów, wójtów,
burmistrzów, przewodniczących rad gmin, starostów i posłów. Spotkania
te były poświęcone dyskusji nad słabymi stronami ustawy o Funduszu
Sołeckim dla ostatecznego wypracowania najlepszej i jasnej formuły do
działania w oparciu o ustawę dla sołtysów z województwa opolskiego.
Do udziału w tych spotkaniach zaproszony został także Minister Spraw

•

Nawiązanie
kontaktów
z
nowowybranymi
samorządowymi województwa opolskiego

władzami

W związku z wyborami samorządowymi Eurodeputowana
ponowiła starym i zadeklarowała nowowybranym samorządowcom
możliwość bezpośredniego kontaktu i pomoc we wszystkich sprawach,
które ich interesują i leżą w jej kompetencji.
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•

Taka wysoka pozycja zagwarantowała Opolszczyźnie uzyskanie
dodatkowo ponad 111 mln €. Kwota ta to suma ponad 64,3 mln € z RPO
WO oraz około 52 mln€ z PO KL.

Współorganizacja cyklicznej konferencji: „Te Opolskie dziouchy”

W tym roku organizatorkami konferencji pod hasłem „Kobiety w
polityce” w UMWO były: Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu
Europejskiego, Janina Okrągły – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Barbara Kamińska – Wicemarszałek Województwa Opolskiego,
Teresa Karol – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego
oraz Leonarda Płoszaj – Wicestarosta Powiatu Opolskiego. Spotkanie pań
poprzedziła konferencja prasowa. Organizatorki zgodnie stwierdziły, że
ich obecność w polityce jest czymś naturalnym. „Powinnyśmy
przełamywać stereotypy roli kobiety w społeczeństwie i polityce,
wypracować metody zwiększania naszego udziału w życiu politycznym,
przebicia tzw. 'szklanego sufitu'. Dzięki czynnemu udziałowi w polityce
kobiety będą miały wpływ na tworzące się prawo, które ma bezpośredni
wpływ na kształt naszej przestrzeni publicznej.” - podkreślały
przedstawicielki opolskich samorządów.

• Udział w Sprawozdawczym Zjeździe Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Opolskiego w Żyrowej.
Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Opolskiego i jego prezesa, pana Józefa Wilczka, Posłanka Danuta
Jazłowiecka gościła 14 maja 2011 r. na walnym zebraniu członków
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego w Żyrowej. Podczas
spotkania dokonano podsumowania pracy zarządu za rok 2010,
przedstawiono plan pracy na rok bieżący oraz omówiono aktualne
zadania, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie. Zgromadzeni goście z
uwagą przyjrzeli się również poruszanej przez członków Zarządu kwestii
nierównego traktowania sołtysów na terenie całego województwa,
problemom sołeckiej bazy danych udostępnianej przez gminy na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz działaniu rad sołeckich.
Posłanka Danuta Jazłowiecka, podczas pełnienia mandatu poselskiego w
Sejmie RP w latach 2005-2009, była mocno zaangażowana w prace nad
projektem ustawy o Funduszu Sołeckim. Spotkanie było okazją dla
Eurodeputowanej do rozmowy z sołtysami i wymiany doświadczeń na
temat funkcjonowania ustawy, bieżących problemów sołtysów
związanych z jej realizacją oraz współpracy z samorządami lokalnymi.
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego działa celem
reprezentowania i obrony wspólnych społecznych i prawnych interesów
sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów
mieszkańców wsi oraz podejmowania działań na rzecz podnoszenia

Udział w Gali UMWO podsumowującej wyniki konkursu o Krajową
Rezerwę Wykonania w województwie opolskim w Filharmonii Opolskiej

•

Województwo opolskie otrzymało nagrodę - około 117 mln euro
dodatkowych funduszy unijnych z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Opolszczyzna góruje we wdrażaniu funduszy inwestycyjnych nad resztą
województw. Ten sukces to konsekwencja zajęcia 1 miejsca
w ogólnopolskim rankingu województw dotyczącego realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
3 miejsce nasze województwo zajęło zaś w rankingu regionów, które
skorzystają z dodatkowych funduszy w ramach Programu Kapitał Ludzki.
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kwalifikacji oraz sprawności kulturalno-oświatowej i samorządowej
służby sołtysów.

Województwa Opolskiego. Beneficjenci mieli także okazję zwiedzić
atrakcje turystyczne Brukseli.

• Wizyty przedstawicieli ministerstw i rządu RP na Opolszczyźnie

• Wizyta
kobiet
z
samorządów
w brukselskiej siedzibie PE

W celu umożliwienia bezpośrednich kontaktów z beneficjentami
oraz przedstawienia możliwości absorpcji środków w województwie
opolskim w zakresie programów sektorowych: Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko
Eurodeputowana organizuje na Opolszczyźnie – wg potrzeb środowisk
samorządowych - cykliczne wizyty przedstawicieli ministerstw i Rządu
RP.

regionu

opolskiego

W podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz
samorządów lokalnych Posłanka zaprosiła do Parlamentu opolskie
kobiety, które pełnią najważniejsze funkcje w urzędach miast i gmin
województwa opolskiego by mogły zapoznać się z funkcjonowaniem PE i
eurodeputowanych. Zaproszenie jest pokłosiem konferencji ”Te Opolskie
Dziouchy” – cyklicznej imprezy o działaczkach i mieszkankach
Opolszczyzny, której współorganizatorką jest Danuta Jazłowiecka.

• Wizyta beneficjentów RPO WO w Brukseli

• Udział w uroczystych obchodach III rocznicy Powstania Śląskiego
na Górze Św. Anny i spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim

W dniach 23-25 maja br. grupa beneficjentów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
przebywała na wyjeździe studyjnym w Brukseli. Na zaproszenie Posłanki
Danuty Jazłowieckiej, beneficjenci zwiedzili Parlament Europejski oraz
zapoznali się z pracą europosła, funkcjonowaniem Parlamentu
Europejskiego oraz pozostałych instytucji Unii Europejskiej. Podczas
wykładu na temat Parlamentu Europejskiego posłanka opowiedziała o
swoich doświadczeniach związanych z pracą w parlamencie, a także o
bieżących sprawach, którymi się zajmuje. Był również czas na wymianę
refleksji i zadawanie pytań. Podczas uroczystej kolacji z Danuta
Jazłowiecką, kontynuowano rozmowy na tematy europejskie oraz
regionalne. W trakcie pobytu grupa gościła również w Komisji
Europejskiej, Komitecie Regionów oraz Biurze Informacyjnym

Eurodeputowana Danuta Jazłowiecka uczestniczyła w obchodach
90. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego na Górze Św. Anny. Wraz
z innymi uczestnikami posłanka złożyła hołd powstańcom śląskim pod
historycznym pomnikiem ku ich czci. To ważne dla mieszkańców Śląska
wydarzenie uświetnił swoją obecnością Prezydent Bronisław
Komorowski, który wziął udział w mszy św. pod przewodnictwem
metropolity – abpa Damiana Zimonia i biskupów gliwickiego Jana
Wieczorka i opolskiego Andrzeja Czai.
Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „Śląsk i Polska to
jedno ciało tej samej ojczyzny, śląskość to polskość, a polskość tu to
śląskość. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza dzisiaj”. Po mszy wszyscy
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uczestnicy wraz z grupami rekonstrukcyjnymi uroczystości przeszli pod
pomnik Czynu Powstańczego, gdzie odbyła się rekonstrukcja historyczna
tamtych wydarzeń. Aktorzy opolskiego Teatru EKOSTUDIO wcielili się w
postaci dyktatorów III powstania Wojciecha Korfantego i trzech
dowódców sił alianckich.

Wyróżnienia przyznane Danucie Jazłowieckiej w ostatnich dwóch
latach:
• Przyjaciel Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów
w Łambinowicach
• Honorowy Obywatel Gminy Zębowice

Jednym z punktów uroczystości było nadanie Miejskiej Bibliotece
Publicznej imienia JANA PAWŁA II, z udziałem władz samorządowych
i lokalnych oraz Posłanki Danuty Jazłowieckiej.

• Złota Róża – Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
„Uczymy się żyć razem” w Opolu
• Brylantowa Perła – Plebiscyt tygodnika regionalnego
„Strzelec Opolski”

• Promocja Opolszczyzny w Parlamencie Europejskim

• Najpopularniejsza Opolanka w sondażu internetowym
„Nowej Trybuny Opolskiej”

Trwają zaawansowane prace zmierzające do zorganizowania we
wrześniu br podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, wystawy
regionalnej województwa opolskiego w Parlamencie Europejskim.
W założeniu ma to być duże przedsięwzięcie promujące nasz region,
realizowane we współpracy z innymi organizacjami i samorządami
opolskimi. Wystawa będzie realizowana w oparciu o warunki
wystawiennicze zaproponowane przez PE i opracowaną na tej podstawie
koncepcję. Eurodeputowana Danuta Jazlowiecka jest inicjatorką
przedsięwzięcia i jest w trakcie uzgadniania współpracy merytorycznej i
finansowej z UM, UMWO oraz z przedstawicielami powiatów i gmin
województwa opolskiego. Projekt jest na etapie uzgadniania zakresu
współpracy z partnerami przedsięwzięcia.

Współpraca z mediami
•

Wizyta studyjna dziennikarzy mediów opolskich w siedzibie PE
w Brukseli

W dniach 25-27 października 2010 r. eurodeputowana gościła
w Parlamencie Europejskim grupę dziennikarzy mediów opolskich.
Dziennikarze, oprócz standardowej wizyty w siedzibie PE mieli okazję
zobaczyć jak funkcjonują „medialne” miejsca w PE i jakie są możliwości
techniczne parlamentarnego studia VOX BOX podczas rejestrowania
nagrań audio i video w formie audycji, wywiadów dla radia, telewizji itp.
Ponadto przedstawiciele mediów spotkali się podczas kolacji
z komisarzem ds. budżetu Januszem Lewandowskim oraz odwiedzić
siedzibę Komisji Europejskiej. Posłanka wyraziła nadzieję, że pokłosiem
wizyty będzie zachęta do szeroko rozumianego propagowania wiedzy

Ponadto Danuta Jazłowiecka uczestniczy w wielu bieżących spotkaniach i
debatach podczas których spotyka się ze swoimi wyborcami.
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o Unii Europejskiej w naszym województwie za pośrednictwem
i z pomocą lokalnych mediów. Owocem tej wizyty jest także film
nakręcony przez opolską TV pod zabawnym ale istotnym tytułem
„Bruksela – instrukcja obsługi”, który jest do obejrzenia na stronie
internetowej Danuty Jazłowieckiej.

z przedstawicielami mediów dolnośląskich w swojej filii biura w
Wałbrzychu.
• Dzień Europy - konferencja prasowa dla dolnośląskich mediów
lokalnych

• „Unia bez tajemnic” – druga edycja audycji radiowej

Tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez posłankę
zorganizowana w siedzibie biura filialnego we Wrocławiu było
podsumowanie dwóch lat kadencji europosłanki oraz zadań, działań i
najbliższych planów Danuty Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim.

Jednym z projektów medialnych, w który jest zaangażowana
Posłanka, to już druga edycja audycji o Unii Europejskiej – Unia bez
tajemnic, powstała przy współpracy z Radiem Plus. Emitowana jest o
stałej porze, w każdą sobotę o godz. 12.30, na antenie opolskiego Radia
PLUS. Jest to cykl poruszający problemy Unii Europejskiej, czyli o tym,
czym dziś zajmuje się UE, a przede wszystkim jakie są jej korzenie i źródła
powstania. Materiały z audycji dostępne są także na stronach
internetowych Radia Plus i Danuty Jazłowieckiej, w przyszłości zostaną
wydane w postaci płyty CD i posłużą jako pomoc edukacyjna w szkołach
na terenie naszego województwa. W ten sposób Eurodeputowana dzieli
się ze społeczeństwem informacjami na temat swojej działalności w PE i
aktywnością w naszym regionie.
• Spotkanie
z
w Wałbrzychu

dziennikarzami

mediów

• Danuta Jazłowiecka w Radiu Opole.
7 maja br., Posłanka Danuta Jazłowiecka gościła w Radiu Opole.
W rozmowie z redaktorem Ireneuszem Prochyrą poruszyła temat
rocznicy powstania Unii Europejskiej, święta Dnia Europy, wizji Polski z
perspektywy Brukseli oraz odwrotnie, a także kwestię poziomu
utożsamiania się Polaków z Unią Europejską.
• Eurodeputowana w radiowej Trójce.

dolnośląskich

Posłanka Danuta Jazłowiecka w dniu 19 maja br. była gościem
redaktor Beaty Michniewicz w audycji "Puls Europy" w Programie
Trzecim Polskiego Radia. Wraz z eurodeputowanym Bogusławem
Liberadzkim (wywodzącym się z Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów) opowiedziała o polskich przygotowaniach do zbliżającej
się prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Dla usprawnienia przepływu informacji o zadaniach i działaniach
Danuty Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim oraz odpowiadając na
oczekiwania wyborców z całego okręgu wyborczego, z którego Danuta
Jazłowiecka startowała do Parlamentu Europejskiego, Posłanka
nawiązała współpracę i spotkała się na wzór opolski –
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• Udział w Audycji na żywo „Kobieta sukcesu – zatrudniam
kobiety, bo…” w Radio Opole

www.jazlowiecka.pl

Ze wszystkimi działaniami Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej można
się również zapoznać odwiedzając stronę internetową, która zawiera
aktualne informacje oraz przydatne, głównie mediom zdjęcia, logotypy,
życiorys zawodowy Posłanki, nagrania audio i video, archiwalne raporty i
plany działań związane z pracą Posłanki w Parlamencie Europejskim, jak i
jej okręgu wyborczym.

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach członkowskich UE,
sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn.
Niestety Polska nadal należy do tych krajów, które charakteryzują się
niższym wskaźnikiem zatrudnienia wśród kobiet niż średnia europejska.
W czołówce krajów o najwyższym wskaźniku zatrudnienia kobiet
znajdują się natomiast kraje takie jak Dania, Holandia czy Szwecja, ale
także Niemcy, Austria i Wielka Brytania. Mimo tak zróżnicowanych
wskaźników problemy, z jakimi borykają się kobiety w całej Unii
Europejskiej, są podobne. Szczególnie wymagający dla kobiet jest
początek, a także koniec ich kariery zawodowej - młode matki oraz
kobiety po 50 roku życia stanowią grupy o największej stopie bezrobocia.
Nadal aktualny jest także problem niższego wynagrodzenia, choć w tym
przypadku Polska należy do grona państw, gdzie różnice
w wynagrodzeniach są mniejsze niż średnia unijna. Na szczęście w wielu
krajach wprowadza się programy mające na celu poprawę sytuacji
kobiet- są to np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy z domu,
specjalne szkolenia dla kobiet prowadzących własną działalność oraz
będących na kierowniczych stanowiskach czy możliwość odpisania od
podatku wydatków na opiekunkę do dziecka oraz pomoc domową.
Pomysłów jest wiele i warto z nich korzystać.
• Opolskie media w Strasbourgu
W najbliższym czasie Danuta Jazłowiecka planuje organizację
wizyty studyjnej do siedziby PE w Strasbourgu dla dziennikarzy mediów
dolnośląskich i opolskich, których ideą ma być szeroko rozumiane
propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej w całym okręgu wyborczym.
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STUDIO VOX BOX DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI !

Wszystkich dziennikarzy zapraszamy
do zakładki PRESSROOM !

Po wcześniejszym kontakcie z Biurem Poselskim Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej w Opolu istnieje możliwość realizacji
profesjonalnego nagrania dla potrzeb telewizji lub radia, korzystając z
profesjonalnego studia telewizyjnego i radiowego VOX BOX, które
znajduje się w głównych holach budynków PE w Brukseli i Strasburgu (w
trakcie sesji PE).

Studio VOX BOX nie tylko realizuje nagrania, ale także umożliwia
bezpośrednie połączenie telewizyjne lub radiowe z Posłanką czyli
transmisję „na żywo”, a uprzejma i kompetentna obsługa VOX BOXU
służy fachową pomocą podczas nagrania. Warunkiem zrealizowania
nagrania jest wcześniejsza rezerwacja studia. Szczegółowych informacji
udziela Biuro Poselskie Posłanki do PE Danuty Jazłowieckiej w Opolu

PROFESJONALNE STUDIO TELEWIZYJNE I RADIOWE
W SIEDZIBIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W BRUKSELI I STRASBOURGU
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Biura Poselskie
Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej:

Parlament Européen
Bât. Altiero Spinelli

Biuro Poselskie
Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej

ASP14E107
60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel. +32(0)2 28 45 196 fax +32(0)2 28 49 196
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

ul. Łangowskiego 1
45-031 Opole
tel./fax 77 453 10 38
biuro.opole@jazlowiecka.pl

Biura filialne:
Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej
ul. Oławska 2
50-123 Wrocław

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej
ul. Jana Pawła II 36
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej
ul. Słowackiego 26
58-300 Wałbrzych

tel. 502 304 447

Kontakt przez Biuro w Opolu

tel. 505 034 720
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