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Pierwszy rok doświadczeń i działań 

Danuty Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim 
 

Kadencja 2009-2014 jest pierwszą kadencją Danuty Jazłowieckiej 

w Parlamencie Europejskim. 

 

Działalność w Parlamencie Europejskim 

 

Posłanka należy do grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) i jest 

pełnym członkiem Komisji EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) oraz 

członkiem zastępcą w Komisji 

ECON (Sprawy Gospodarcze 

i Monetarne). 

 

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. 

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. 

 

Posłanka Danuta Jazłowiecka jest także członkiem Delegacji ds. Relacji 

z Chińską Republiką Ludową oraz członkiem zastępcą Delegacji ds. Relacji 

ze Stanami Zjednoczonymi.  

 

Posłanka Jazłowiecka jest członkiem Prezydium Klubu PO i PSL 

w Parlamencie Europejskim (Klubu EPL). Praca polskiego klubu EPL została 

podzielona na 4 grupy robocze – Danuta Jazłowiecka jest koordynatorem 

grupy do spraw gospodarczych i ochrony środowiska, obejmującej pracę 

sześciu Komisji Parlamentarnych, a mianowicie ITRE (Przemył, Badania 

Naukowe i Energia), ECON (Sprawy Gospodarcze i Monetarne), ENVI 

(Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo 

 
Zawsze w biegu! [fot. archiwum własne] 
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Żywności), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne), IMCO (Rynek 

Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów) i TRAN (Transport i Turystyka). 

 

Podsumowanie działalności w Komisji ECON: 

 

Projekt rozporządzenia ws. bezpieczeństwa dostaw gazu 

 

Obecnie Parlament Europejski pracuje nad projektem rozporządzenia 

ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Projekt ten jest między innymi 

reakcją na rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy ze stycznia 2009 r., który 

doprowadził do zakłóceń w dostawach gazu do Unii Europejskiej. Obecnie 

obowiązujące instrumenty legislacyjne nie są wystarczające w sytuacji 

rosnącej zależności od importu gazu i zwiększonych zagrożeń związanych 

z zaopatrzeniem w krajach trzecich. Nowe rozporządzenie ma zatem 

przygotować Unię Europejską na wypadek zakłóceń w dostawach gazu 

w przyszłości. 

Komisja ECON została poproszona o wydanie opinii w sprawie projektu 

rozporządzenia. Prowadząc prace nad tą opinią, posłanka Jazłowiecka wraz 

z innymi europosłami złożyła 6 poprawek, kluczowych dla interesu Polski, 

ale także całej Unii Europejskiej. Zaproponowane poprawki odnosiły się 

między innymi do zasady solidarności energetycznej w UE, zwiększenia roli 

Komisji Europejskiej w przypadku kryzysu energetycznego, a także do 

przejrzystych i jasnych warunków wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

Cztery z sześciu poprawek zaproponowanych przez posłankę Jazłowiecką 

zostało przyjętych przez komisję ECON.  

W końcowym głosowaniu komisja ITRE przyjęła wiele poprawek złożonych 

przez eurodeputowanych PO i PSL. Dzięki temu w stanowisku komisji ITRE 

możemy znaleźć pozytywne 

zapisy odnośnie wprowadzenia 

unijnego stanu nadzwyczajnego, 

możliwości reeksportu gazu, 

powołania dyplomacji 

energetycznej czy priorytetowego 

charakteru gazociągu Nabucco. 

Obecnie pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją toczą 

się negocjacje ws. końcowego 

kształtu rozporządzenia. Danuta Jazłowiecka zgadza się z głównym 

założeniem projektu rozporządzenia mówiącym o tym, że to rynek 

powinien dostarczać pierwszej reakcji w sytuacji zaburzenia dostaw gazu 

ziemnego. Niemniej, z uwagi na wciąż niezakończony proces budowy 

rynku wewnętrznego niezbędne jest zapewnienie na poziomie UE 

instrumentów prawnych umożliwiających solidarną reakcję w sytuacji 

kryzysu. 

 
 
Trudne tematy wymagają wyjątkowego skupienia  
[fot. archiwum własne] 
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Posłanka Jazłowiecka przewodzi również specjalnej grupie roboczej 

powołanej w celu koordynacji prac nad projektem rozporządzenia. 

 

Projekt rozporządzenia ws. Zarządzających Alternatywnymi Funduszami 

Inwestycyjnymi 

 

Już od października 

ubiegłego roku Komisja ECON 

pracuje nad projektem 

rozporządzenia ws. Zarządzających 

Alternatywnymi Funduszami 

Inwestycyjnymi (ZAFI). Projekt ten 

jest reakcją na kryzys finansowy, 

a także na ujawnione przez niego 

słabe punkty światowego systemu 

finansowego. Założeniem nowego instrumentu legislacyjnego jest 

rozszerzenie regulacji i nadzoru na wszystkie podmioty i każdy typ 

działalności na rynku finansowym, który wiąże się z ryzykiem 

inwestycyjnym.  

Projekt rozporządzenia budzi wiele emocji, gdyż opiera się na zasadzie 

„one fits all” i wprowadza wspólne rozwiązania prawne w odniesieniu do 

zróżnicowanej grupy funduszy. Posłanka Jazłowiecka, mając na uwadze 

między innymi uwarunkowania polskiego rynku instrumentów 

finansowych, złożyła ponad 30 poprawek do projektu rozporządzenia. 

Złożone poprawki wyrażają istotne wątpliwości, które budzi koncepcja 

stosowania podobnych wymogów wobec całego katalogu podmiotów, 

a więc bez wyraźnego rozróżnienia i uzależnienia poziomu restrykcyjności 

nakładanych wymogów od poziomu ryzyka związanego z typem 

działalności danego podmiotu.  

Głosowanie w komisji ECON odbyło się 17 maja. Posłowie przyjęli część 

rozwiązań promowanych miedzy innymi przez posłankę Danutę 

Jazłowiecką. Obecnie rozpoczynają się negocjacje pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją.   

 

Pakiet Nadzoru Finansowego (Pakiet 5 aktów legislacyjnych tworzących 

nową architekturę nadzoru finansowego w Unii Europejskiej zarówno na 

poziomie makro jak i mikro) 

 

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 Komisja Europejska przedstawiła propozycję utworzenia 

Wspólnotowego systemu nadzoru finansowego, w oparciu o raport 

przygotowany pod przewodnictwem Jacques'a de Larosière. Projekt pięciu 

 
Inwestujemy w to! [fot. archiwum własne] 
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aktów prawnych zakłada 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. 

Posłanka Danuta Jazłowiecka 

brała czynny udział w debacie 

nad nową architekturą nadzoru 

finansowego, a także złożyła 

szereg poprawek do projektów 

sprawozdań w komisji ECON. 

Eurodeputowana popiera 

stworzenie europejskiego 

systemu nadzoru finansowego. 

Jednocześnie uważa, iż nowy 

system nadzorczy powinien 

z jednej strony być niezależny 

i oparty o mechanizm wspólnotowy, z drugiej strony powinien 

w odpowiednim stopniu uwzględniać uwarunkowania i interesy krajów 

leżących poza strefą Euro (jak Polska).  

10 maja br. komisja ECON przyjęła sprawozdawania ws. pakietu nadzoru 

finansowego. Obecnie rozpoczynają się negocjacje z Radą i Komisją 

Europejską. Eurodeputowani mają nadzieję, iż projekt legislacyjny zostanie 

przyjęty przez instytucje Europejskie w pierwszym czytaniu, tak aby system 

nadzoru mógł zacząć funkcjonować na początku 2011 roku. 

 

Rozporządzenie o grupowym wyłączeniu pojazdów silnikowych 

 

 6 maja br. Parlament 

Europejski przyjął Rezolucję 

przygotowaną przez komisję ECON 

ws. Rozporządzenia o grupowym 

wyłączeniu pojazdów silnikowych. 

Rozporządzenie to ma wejść w życie 

1 czerwca 2010 r. i regulować 

zasady konkurencji, a co za tym idzie 

relacje pomiędzy producentami 

samochodów, dystrybutorami części 

samochodowych, dealerami 

i warsztatami naprawczymi. 

Podczas prac nad rezolucją w komisji ECON posłanka Jazłowiecka złożyła 

szereg poprawek mających na celu poprawę konkurencji na rynku 

 
Temat nie tylko dla facetów [fot. archiwum własne] 
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wtórnym, a także stworzenie zapisów przyjaznych konsumentom. 

Eurodeputowana opowiada się za rynkiem, na którym podmioty mają 

równy dostęp do informacji technicznej oraz swobodę nabywania części 

samochodowych, a także narzędzi potrzebnych do naprawy nie tylko od 

producentów samochodów, ale także od innych niezależnych 

dystrybutorów. Tylko tak skonstruowany rynek daje konsumentom 

możliwość większego wyboru oraz dostęp do tańszych części i tańszego 

serwisowania. 

 

Podsumowanie działalności w Komisji EMPL: 

 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wspólnotowy 

program Progress 

 

Posłanka Jazłowiecka aktywnie uczestniczyła w debacie w sprawie 

wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności 

społecznej – Progress, przyjęty przez Parlament Europejski 15 grudnia 

2009 roku. Program ten został podzielony na 5 sekcji: Zatrudnienie, 

Ochrona socjalna i integracja społeczna; Warunki pracy; Walka 

z dyskryminacją i promowanie różnorodności oraz Równość płci. 

O środki z programu Progress może ubiegać się wiele instytucji 

i organizacji społecznych, takich jak samorządy oraz różnego rodzaju 

stowarzyszenia i instytucje badawcze. Kwoty dofinansowania określane są 

każdorazowo w przypadku poszczególnych przetargów. Roczny budżet 

tego instrumentu wynosi 100 mln Euro do podziału pomiędzy podmioty ze 

wszystkich Państw Członkowskich. 

 

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 

bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 

rodziły i pracownic karmiących piersią 

 

Posłanka Jazłowiecka brała czynny 

udział w debatach podczas prac nad 

projektem dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie 

wprowadzenia środków służących wspieraniu 

poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu 

pracy pracownic w ciąży, pracownic, które 

niedawno rodziły i pracownic karmiących 

piersią. Dyrektywa dotycząca pracownic 

w ciąży jest jednym z ważniejszych aktów 

prawnych w obszarze przeciwdziałania 
 

[fot. www.freeimages.co.uk] 
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dyskryminacji w miejscu pracy.  

Podczas prac nad tą dyrektywą Danuta Jazłowiecka popierała rozwiązanie, 

jakim jest 18-tygodniowy urlop macierzyński. Na komisji EMPL w dniu 26 

stycznia 2010 roku udało się osiągnąć kompromis pomiędzy grupami 

politycznymi w zakresie urlopu macierzyńskiego i ustalono, że będzie to 18 

tygodni. Eurodeputowana popierała także pomysł obowiązkowych dwóch 

tygodni urlopu przed porodem. Pod koniec stycznia 2010 roku komisja 

EMPL przyjęła ostateczne stanowisko w odniesieniu do omawianej 

dyrektywy.  

 

Projekt dyrektywy w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących 

czynności w trasie w zakresie transportu drogowego 

 

Projekt dyrektywy zmieniającej obecnie obowiązujące prawo 

dotyczące organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w 

zakresie transportu drogowego przygotowany przez Komisję Europejską 

przewiduje, że kierowcy pracujący na własny rachunek nie powinni być 

objęci takimi samymi przepisami w odniesieniu do ochrony socjalnej 

i warunków pracy jak kierowcy zatrudnieni na zasadach umowy o pracę 

w firmach transportowych. Dodatkowo, aby uniknąć oszustw ze strony 

kierowców rzekomo pracujących na własny rachunek Komisja Europejska 

zaproponowała definicję kierowcy rzeczywiście pracującego na własny 

rachunek. Obecnie Komisja EMPL pracuje nad zmianami w dyrektywie 

o czasie pracy zaproponowanymi przez KE. 

Podczas kwietniowego głosowania komisja EMPL odrzuciła jednak projekt 

Komisji Europejskiej i opowiedziała się za objęciem samozatrudnionych się 

kierowców ciężarówek ogólnymi przepisami. Za takim rozwiązaniem 

opowiedziała się grupa Socjalistów oraz Zielonych, a także część posłów 

Europejskiej Partii Ludowej między innymi z Francji, Hiszpanii czy 

Luksemburga. Posłowie ci obawiają się napływu samozatrudniających się 

kierowców z Europy Środkowej i Wschodniej. Posłanka Jazłowiecka oraz 

większość posłów EPP opowiada się za rozwiązaniami zaproponowanymi 

przez Komisję Europejską. Według niej włączenie samozatrudnionych 

w zakres Dyrektywy o czasie pracy ograniczy ich konkurencyjność oraz 

swobodę działalności gospodarczej w Europie. 

Parlament Europejski zdecyduje ostatecznie o losie Dyrektywy na 

czerwcowej Sesji Plenarnej. 

 

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie "Długoterminowej stabilności 

finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu" 

 

Posłanka Danuta Jazłowiecka pełniła funkcję sprawozdawcy-cienia, 

z ramienia grupy EPP w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu 

Europejskiego i Rady na temat "Długoterminowej stabilności finansów 
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publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu". Jako sprawozdawca-

cień posłanka była odpowiedzialna za przygotowanie pozycji grupy EPP 

w odniesieniu do dokumentu Komisji Europejskiej, a także do propozycji 

Sergio Cofferatiego z grupy Europejskich Socjalistów, który był 

sprawozdawcą wiodącym tego dokumentu w Komisji EMPL. Dodatkowo 

posłanka wzięła także czynny udział w debacie w ramach komisji EMPL 

z komisarzem ds. gospodarczych i monetarnych Joaquínem Almunią na 

temat Komunikatu KE. 

W komunikacie Komisji Europejskiej i towarzyszącym mu sprawozdaniu 

posła Cofferatiego, dokonano oceny długoterminowej stabilności finansów 

publicznych w państwach członkowskich UE. Komunikat Komisji został 

przedłożony w kontekście rozważań nad strategiami wyjścia z kryzysu 

gospodarczego i finansowego oraz refleksji nad spójnymi 

i skoordynowanymi ramami reformy gospodarek państw członkowskich 

w ramach strategii EU 2020. 

Posłanka Jazłowiecka w swoich poprawkach zaproponowała między 

innymi wprowadzenie w Europie systemu emerytalnego opartego na 

trzech filarach, gdzie środki pochodziłyby nie tylko z budżetu państwa, ale 

także z inwestycji na rynkach finansowych i z dodatkowych prywatnych 

systemów emerytalnych. Wskazała, iż jednym z elementów zdrowych 

finansów publicznych jest rzetelne i bieżące monitorowanie zobowiązań 

i struktury wydatków Państw Członkowskich. Dodatkowo nadmieniła, że 

reformy strukturalne mające na celu wyprowadzenie gospodarek z kryzysu 

nie powinny w żaden sposób negatywnie wpływać na kondycję finansów 

państw członkowskich.  

Parlament Europejski przyjął ostateczne stanowisko ws. długoterminowej 

stabilności finansów publicznych na majowej Sesji Plenarnej w Strasburgu. 

Stanowisko Parlamentu zawiera wiele z postulatów pani poseł Danuty 

Jazłowieckiej, między innymi: priorytetowy charakter działań 

wspierających zatrudnienie oraz inwestycji generujących wzrost 

gospodarczy; konieczność wzięcia pod uwagę sytuacji przyszłych pokoleń 

a także konieczność monitorowania stanu finansów publicznych.  

 

Projekty horyzontalne 

 

"Strategia UE 2020" 

 

Po dziesięcioletnim okresie realizacji Strategii Lizbońskiej okazało 

się, że niezbędna jest pogłębiona dyskusja, umożliwiająca rozliczenie 

z przeszłością oraz sformułowanie nowych kierunków polityki 

gospodarczej UE na okres po 2010 r. Z tego też powodu Komisja 

Europejska przygotowała dokument roboczy Strategia "UE 2020" 

stanowiący podstawę do otwartej konsultacji na temat przyszłej polityki 

gospodarczej UE.  
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Po okresie konsultacji, w marcu 2010 r., Komisja Europejska opublikowała 

projekt strategii "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". 

W opinii Komisji Europejskiej nowa strategia powinna opierać się na 

wzajemnie wzmacniających się priorytetach: smart growth (rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach), sustainable growth 

(promowanie gospodarki zrównoważonej, efektywniej wykorzystującej 

zasoby, bardziej zielonej, a zarazem konkurencyjnej) oraz inclusive growth 

(wzmacnianie gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem 

oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną). Strategia EU 2020 

ma zostać zatwierdzona przez Radę Europejską w czerwcu. 

Parlament Europejski, w tym komisja EMPL oraz komisja ECON, jest 

zaangażowany w prace nad dokumentem przedstawionym przez Komisję 

Europejską. Posłanka Danuta Jazłowiecka bierze aktywny udział w dyskusji 

nad „Strategią UE 2020” poprzez prace nad rezolucjami Parlamentu 

Europejskiego oraz opiniami komisji EMPL i ECON w odniesieniu do 

zintegrowanych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej 

i zatrudnienia, będących elementem strategii Europa 2020. W debacie 

posłanka podkreśla rolę polityki spójności oraz priorytetowy charakter 

inwestowania w infrastrukturę transportową, energetyczną, 

teleinformatyczną, badawczą, a także społeczną, co ma umożliwić sprawne 

funkcjonowanie Rynku Wewnętrznego. 

 

Wizyty 

 

 Pełniąc funkcję eurodeputowanej posłanka Danuta Jazłowiecka 

reprezentuje Polskę podczas szeregu wizyt organizowanych przez 

Parlament Europejski. W trakcie minionych miesięcy posłanka była między 

innymi w Bukareszcie (Rumunia) na kongresie Kobiet EPP poświęconym 

roli kobiet w gospodarce europejskiej. Wśród zaproszonych gości znalazły 

się eurodeputowane z grupy EPP, a także reprezentantki organizacji kobiet 

z państw członkowskich UE. W październiku pani poseł uczestniczyła w 

konferencji w Wiedniu (Austria) zorganizowanej przez "European Ideas 

Network". Konferencja ta poświęcona była tematyce kryzysu 

gospodarczego i finansowego w Europie, reformie systemu finansów 

publicznych, zrównoważonemu wzrostowi oraz roli gospodarki opartej na 

wiedzy. Dodatkowo uczestnicy zajęli się tematyką rozszerzenia Unii 

Europejskiej oraz polityką sąsiedztwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli 

się miedzy innymi Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel 

Barroso, ówcześni komisarze: Jacques Barrot, Antonio Tajani, Viviane 

Reding oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.  

 

W listopadzie minionego roku pani poseł uczestniczyła w spotkaniu 

zorganizowanym przez Europejską Partie Ludową w Wenecji (Włochy). 
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Spotkanie było poświęcone tożsamości europejskiej, roli wartości 

chrześcijańskich w budowaniu tej tożsamości oraz zagadnieniom 

związanym z Traktatem z Lizbony. Wśród uczestników znalazło się wielu 

europarlamentarzystów, a także tak wybitne osobowości jak Arcybiskup 

Tadeusz Pieronek. Dodatkowo wraz z innymi europarlamentarzystami 

z EPP pani poseł uczestniczyła w Kongresie Statutowym Europejskiej Partii 

Ludowej w Bonn (Niemcy), a także w konferencji zorganizowanej przez EPP 

w Karlovych Varach (Czechy) poświęconej między innymi Strategii Europa 

2020 oraz Partnerstwu Wschodniemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Spotkanie EPL w Wenecji [fot. archiwum własne] 

 
Konferencja EPL w Karlovych Varach [fot. archiwum własne] 

 
Kongres Statutowy EPL w Bonn [fot. archiwum własne] 



Posłanka Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim 

30 maj 2010 

 

11 
 

Działania w regionie opolsko-dolnośląskim 

 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

 

26 stycznia 2010 r. w Brukseli w tajnym głosowaniu polscy 

europosłowie wybrali Wrocław na drugą w Polsce siedzibę biura 

Parlamentu Europejskiego. Kandydatur było sporo, bo aż 11 miast. Na 

ostatecznej liście znalazły się trzy miasta, wytypowane przez 

międzynarodowe jury, które miało pomóc deputowanym w wyborze. Były 

to: Kraków, Wrocław i Gdańsk. Do tej listy przewodniczący Parlamentu 

Jerzy Buzek dopisał trzy kolejne: Katowice, Łódź i Poznań. 

Wśród kolegów parlamentarzystów, którzy decydowali, które miasto 

wskaże Polska, Danuta Jazłowiecka od pierwszego momentu z pasją 

i przekonaniem lobbowała za Wrocławiem, jako drugą w Polsce siedzibą 

Biura Informacyjnego PE. Wraz z Eurodeputowanymi Lidią de Oedenberg 

i Piotrem Borysem była w stałym kontakcie z władzami Wrocławia 

wspierając ich działania mające na celu przygotowanie jak najlepszej 

prezentacji miasta i pokazanie jego przydatności, jako siedziby Biura w tym 

regionie.  

Wśród kryteriów brano pod uwagę: wielkość miasta, gęstość zaludnienia 

regionu, obecność ośrodków opiniotwórczych, uniwersytetów, istniejącą 

infrastrukturę: drogi, lotniska (np. połączenia lotnicze z Brukselą) oraz 

potencjalną atrakcyjność miejsca dla organizacji ewentualnych 

międzynarodowych szczytów, kongresów czy targów.  

Pierwsza tura głosowania wyeliminowała Łódź i Poznań. Wrocław i Kraków 

otrzymały po 10 głosów, Gdańsk - sześć, a Katowice - siedem. Końcowe 

głosowanie zdecydowanie wskazało na Wrocław. 

24 lutego 2010 r. zapadła ostateczna decyzja. Władze Parlamentu 

Europejskiego postanowiły zlokalizować Regionalne Biuro Informacyjne PE 

we Wrocławiu. Tym samym dość długi proces rozpoczęty latem ubiegłego 

roku, na który złożyło się bardzo wiele pism i gorących dyskusji, zakończył 

się pomyślnie dla stolicy Dolnego Śląska. 

Regionalne Biuro Informacyjne zostanie otwarte we Wrocławiu jeszcze 

przed polską prezydencją w UE w 2011 roku. 

Biura PE w krajach członkowskich wspierają europosłów w ich działaniach 

i stanowią ważne ogniwo w komunikacji pomiędzy Parlamentem 

Europejskim a krajami członkowskimi. Niewątpliwie ich usytuowanie 

w regionie jest także sprawą prestiżową bowiem dowodzi zaufania PE do 

możliwości organizacyjnych i kompetencyjnych społeczności lokalnej. 

Pracownicy Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego służą pomocą 

dziennikarzom, organizują panele dyskusyjne i konferencje z udziałem 

eurodeputowanych, publikują materiały informacyjne o PE i Unii 

Europejskiej. Wspierają także działania eurodeputowanych w kraju. 

Zajmują się promocją UE, a przede wszystkim informowaniem 
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mieszkańców o tym, jakie przysługują im prawa. Biura Informacyjne 

docelowo będą także miejscem pracy oddelegowanych tu urzędników 

Komisji Europejskiej, którzy zajmować się będą procedurami wydawania 

funduszy unijnych. Jedno z takich biur powstało w 2002 w Warszawie 

i znakomicie spełnia swoją rolę. Stąd Parlament Europejski uznał, że 

w Polsce należy usytuować kolejne. 

Danuta Jazłowiecka gościem na Międzynarodowym Forum 

Gospodarczym Śląsk 2010 w Opolu 

Europosłanka była gościem na Międzynarodowym Forum 

Gospodarczym Śląsk 2010, które odbyło się w dniach 25-27 lutego 2010 r. 

w Hotelu Mercure w Opolu. Według eurodeputowanej organizacja takiego 

Forum w Opolu to doskonała promocja dla miasta i okazja do 

bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesowymi krajów 

z całego świata, ale przede wszystkim szansa, aby zaprezentować swoje 

możliwości inwestycyjne. Gościem specjalnym Forum był Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, który w czasie swojego 

wystąpienia chwalił Opolszczyznę za wydatkowanie pieniędzy unijnych. 

Eurodeputowana jest przekonana, że znaczące środki finansowe, które 

wykorzystujemy dzięki Unii Europejskiej dają nam możliwość szybszego 

rozwoju. Województwo opolskie jest obecnie na pierwszym miejscu jeśli 

chodzi o wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Ten znakomity wynik stał się możliwy dzięki temu, że już od 1998 roku 

bardzo wielu urzędników samorządowych, wójtów, burmistrzów, 

przedsiębiorców, prezydentów oraz przedstawicieli organizacji 

okołobiznesowych i pozarządowych szkoliło się, by posiąść odpowiednią 

wiedzę i umiejętności nt. 

pozyskiwania i wydawania pieniędzy 

unijnych. Wiedza i umiejętności 

powinny być teraz wykorzystane do 

tego, aby opolska strefa 

ekonomiczna stała się jeszcze 

bardziej atrakcyjnym terenem do 

inwestycji dla przedsiębiorców nie 

tylko z Europy, ale i ze świata. 

 

Wizyta sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama 

Zdziebły na Opolszczyźnie 

 

W piątek 5 marca br. na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej z roboczą 

wizytą na Opolszczyznę przyjechał minister Adam Zdziebło, któremu 

 
To zawsze miły moment [fot. R. Starczewski] 



Posłanka Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim 

30 maj 2010 

 

13 
 

towarzyszyła pani Gabriela Popowicz - z-ca dyrektora Departamentu 

Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w MRR. 

Celem wizyty ministra Zdziebły 

było pokazanie potrzeb regionu 

i  przekonanie decydentów 

o konieczności przyspieszenia 

finansowania prac związanych 

z modernizacją zbiornika 

nyskiego, remontu nyskiej tamy 

i koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, 

a także konieczności budowy 

obwodnicy dla Niemodlina. 

Realizacja m.in. tych inwestycji leży w kręgu zainteresowań Danuty 

Jazłowieckiej. Już od czasu posłowania w  Sejmie RP. Nieprzerwanie czyni 

starania, by te bardzo ważne dla Opolszczyzny przedsięwzięcia jak 

najszybciej uzyskały finansowanie i weszły w fazę realizacji. Pierwszy etap 

modernizacji tamy na Jeziorze Nyskim ma kosztować ok. 440 milionów 

złotych, a pieniądze mają pochodzić m.in. z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

Do udziału w spotkaniu z ministrem Zdziebło Danuta Jazłowiecka zaprosiła 

także wojewodę opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, marszałka 

Województwa Opolskiego Józefa Sebestę, przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Opolskiego Bogusława Wierdaka,oraz burmistrz Nysy 

Jolantę Barską i Pawła Potocznego - dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Podczas wizyty zorganizowano 

spotkanie z samorządowcami powiatu nyskiego, aby porozmawiać m.in. 

o bieżących problemach związanych z inwestycjami. Po rozmowach 

z samorządowcami minister Zdziebło wraz z posłanką Danutą Jazłowiecką, 

burmistrz Nysy Jolantą Barską i dyrektorem RZGW Pawłem Potocznym 

udali się na tamę na Jeziorze Nyskim, gdzie mogli zapoznać się ze stanem 

technicznym obiektu, który był przedmiotem rozmów. Także wcześniejsza 

krótka wizyta w Niemodlinie miała zobrazować ministrowi problem 

komunikacyjny, z którym od lat boryka się miasto.  

 

Marszałek Bronisław Komorowski z wizytą w Opolu 

 

11 i 12 marca br. 

w Opolu przebywał Marszałek 

Sejmu RP Bronisław 

Komorowski. Marszałek spotkał 

się z władzami i członkami 

Platformy Obywatelskiej 

Regionu Opolskiego oraz 

z przedstawicielami Młodych 

 
Z ministrem o ważnych inwestycjach [fot. UMiG Nysa] 

 
O regionie, o Polsce [fot. D. Kuczera] 
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Demokratów działających na Opolszczyźnie. Marszałkowi podczas 

wszystkich spotkań towarzyszyła Danuta Jazłowiecka, która w dniu 12 

marca zorganizowała w swoim biurze poselskim konferencję prasową. 

Przybyły na nią licznie media regionalne i krajowe. Podczas konferencji 

Marszałek m. in. podkreślił dokonania regionu w sferze rozwoju oraz 

wskazał cel swojej wizyty: "Zabiegam o poparcie członków Platformy 

Obywatelskiej ze względu na trwające prawybory, które mają wyłonić 

kandydata w prawyborach prezydenckich. Jestem w głębokim przekonaniu 

że jest potrzebna zmiana nie tylko personalna, nie tylko polityczna, ale 

także sposobu funkcjonowania prezydenta w naszym kraju."  

Wizyta Marszałka Komorowskiego była dla Danuty Jazłowieckiej okazją do 

omówienia aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej naszego kraju oraz 

przedstawienia Marszałkowi bieżących prac Parlamentu Europejskiego. 

 

Europosłanka na spotkaniu z sołtysami - członkami ich Stowarzyszenia w 

Województwie Opolskim 

 

Od czasu wizyty przewodniczącego Donalda Tuska na Opolszczyźnie 

na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej trwa ścisła współpraca posłanki 

z sołtysami województwa opolskiego., a obecnie z całego kraju.  Wiele 

czasu poświęciła na konsultacje z tym środowiskiem zapisów ustawy 

o Funduszu sołeckim, którego pomysł zrodził się właśnie podczas spotkania 

Donalda Tuska z sołtysami w 2006 r. Współpraca trwa nadal, ponieważ 

wiele kwestii dotyczących rolnictwa i wsi jest przedmiotem prac 

Parlamentu Europejskiego, a wszelkie doświadczenia mieszkańców wsi są 

b. pomocne w pracach posłanki. W dniu 20 marca br. Danuta Jazłowiecka 

uczestniczyła w spotkaniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Sołtysów 

Województwa Opolskiego. 

Spotkanie to było okazją do 

zapoznania się z bieżącymi 

problemami środowiska 

sołtysów. Tam też posłanka 

otrzymała zaproszenie do 

udziału w zjeździe 

Krajowego Stowarzyszenia 

Sołtysów, który w tym roku 

odbył się w dniach 23-25 

kwietnia w Nysie. Posłanka 

objęła zjazd swoim patronatem honorowym i wsparła organizacyjnie tak 

duże przedsięwzięcie. 

 

 

 

 

 
Najważniejsi na wsi o wspólnych problemach [fot. A. Palasz] 



Posłanka Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim 

30 maj 2010 

 

15 
 

Wrocławianie i Opolanie w Parlamencie Europejskim 

 

Już dwukrotnie (listopad 2009 i marzec 2010) posłanka Danuta 

Jazłowiecka gościła br. 50-osobową grupę Opolan i mieszkańców Dolnego 

Śląskaw Parlamencie Europejskim. Podczas czterodniowej wizyty 

w Brukseli uczestnicy zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego, gdzie 

dowiedzieli się m.in. na czym polega praca eurodeputowanego. Mogli 

także zobaczyć najatrakcyjniejsze miejsca stolicy Belgii oraz Brugię zwaną 

także Wenecją Północy, która mimo niesprzyjającej pogody bardzo 

wszystkim przypadła do gustu. Jednak najwięcej wrażeń dostarczyło 

zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Krótki wykład o funkcjonowaniu PE 

poprzedziło zwiedzanie kuluarów i sali plenarnej. Tam też odbyło się 

spotkanie uczestników z eurodeputowaną, która opowiadała o swoich 

doświadczeniach w pracy parlamentarnej oraz odpowiedziała na wiele 

pytań. Następnego dnia uczestnicy zostali zaproszeni przez posłankę na 

wspólną kolację. Była to okazja na indywidualne rozmowy 

z przedstawicielką Opolszczyzny i Dolnego Śląska w Parlamencie 

Europejskim.  

Organizatorem wyjazdu było Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego, 

które przygotowuje kolejny, jesienny wyjazd studyjny do Brukseli dla 

następnej grupy. 

Danuta Jazłowiecka ze studentami - Akademickie Debaty Oksfordzkie 

2010 

Przy współpracy z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego: 

posłankami Danutą Jazłowiecką, Różą Thun oraz posłem Rafałem 

Trzaskowskim Studenckie Koło Naukowe "Touching Europe" i Katedra 

Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego zorganizowały Akademickie Debaty Oxfordzkie 2010. 

Podczas debat studenci mogli sprawdzić swoje zdolności oratorskie,  
Posłanka i jej goście [fot. S. Dubiel] 
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umiejętność dyskutowania i walki na 

argumenty oraz 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 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 

Danuta Jazłowiecka jako współorganizatorka debat ufundowała 10 nagród 

dla uczestników debat w postaci wyjazdu studyjnego do siedziby 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 

Laureaci Konkursu Wiedzy o UE i debaty oksfordzkiej z Opolszczyzny 

pojadą do Parlamentu Europejskiego 

14 maja br. Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Biurem 

Poselskim Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej, 

Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu - Wydziałem Ekonomicznym 

w Opolu oraz z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego 

w Opolu rozstrzygnęło Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i debatę pod 

hasłem „Czas zastąpić złotówkę euro” adresowane do uczniów klas 

pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 

Laureatami 3 - etapowego konkursu i debaty zostali uczniowie: Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących (III LO) w Opolu (I miejsce), Zespołu Szkól 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku (II miejsce), II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu 

(III miejsce), Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (IV miejsce). 

 
Już po emocjach – czas na nagrody! [fot. P. Łaba] 

 
Debata otwiera brukselskie drzwi 
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Organizacja konkursu i debaty niewątpliwie przyczyniła się do 

popularyzacji wiedzy dotyczącej problematyki europejskiej, poszerzenia 

wiedzy na temat wspólnej europejskiej waluty – euro i jej wpływu na 

polską gospodarkę oraz kształtowania postaw i umiejętności potrzebnych 

młodym Europejczykom w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie po 

konkursie przyznali, iż zostali zainspirowani do zdobywania wiedzy 

o Europie, Unii Europejskiej i jej instytucjach oraz roli, jaką odgrywają 

w dzisiejszym świecie. Danuta Jazłowiecka jest fundatorem nagrody 

głównej konkursu i debaty - jest nią wyjazd studyjny do siedziby 

Parlamentu Europejskiego w Brukseli (jesień 2010 r.) Jednak jeszcze przed 

wyjazdem wszyscy laureaci konkursu będą mieli okazję spotkać się 

z posłanką do Parlamentu Europejskiego na „Roboczym Śniadaniu 

europejskim”, na którym przedyskutują przyszłość i rozwój Europy. 

Konkurs dla studentów - EPL rozmawia ze studentami: Moja Unia 

Europejska w 2020 r.  

Polski Klub Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie 

Europejskim ogłosił konkurs dla studentów "Grupa EPL rozmawia ze 

studentami: Moja UE w 2020 roku". Danuta Jazłowiecka jest członkiem 

jury konkursu. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego eseju na 

temat Zjednoczonej Europy w 2020 roku. W pierwszym etapie konkursu 

jury wytypuje 10 najciekawszych prac. Następnie internauci wybiorą z nich 

tę, której autor otrzyma główną nagrodę: "Shadowing", czyli dzień pracy 

w Brukseli z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego – profesorem 

Jerzym Buzkiem oraz miesięczny płatny staż w sekretariacie Grupy EPL. Dla 

wyróżnionych zaplanowano wspólny 

obiad z profesorem Jerzym Buzkiem, 

specjalną publikację Grupy EPL złożoną 

z wyróżnionych prac oraz nagrody 

książkowe. Organizatorzy chcą poznać 

spojrzenie młodego człowieka na 

Zjednoczoną Europę za 10 lat. Oczekują 

na sugestie i pomysły, co warto 

usprawnić, aby można było lepiej 

kształtować świadomość przynależności 

do wspólnoty europejskiej. Wszelkie 

zmiany zachodzące w procesie integracji 

europejskiej są procesami długotrwałymi. 

Potrzeba czasu, by wprowadzić w życie nowe koncepcje działań w Unii 

Europejskiej. Komisja Europejska ogłosiła strategię UE 2020, której jedną 

z głównych zasad jest wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach. 

Grupa EPL chciałaby rozwijać współpracę ze społeczeństwem, by zachęcic 

do aktywnego tworzenia Unii Europejskiej. 

 
Laureat „cieniem” Przewodniczącego 
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Prace należy nadsyłać do 9 sierpnia br. Szczegóły oraz regulamin konkursu 

są dostępne na www.jazlowiecka.pl. 

Udział Europosłanki w cyklu konferencji „Te opolskie dziouchy…” 

1 marca br. kobiety z różnych środowisk regionu opolskiego zostały 

zaproszone przez posłankę na Sejm RP Janinę Okrągły i wicemarszałek 

województwa opolskiego Teresę Karol oraz posłankę do Parlamentu 

Europejskiego Danutę Jazłowiecką do Urzędu Marszałkowskiego na 

konferencję „Te opolskie dziouchy. Aktywne kobiety – wybór czy 

konieczność”. „Ciężko mi znaleźć w Europie przykłady tak wielkiej 

aktywności pań, jaka jest na Opolszczyźnie” - podkreślała podczas 

konferencji Danuta Jazłowiecka. Prawie 400 kobiet, wśród nich liderki 

Odnowy Wsi, lokalnych organizacji i stowarzyszeń, sołtyski, a także 

specjalnie zaproszone: wiceminister pracy i polityki społecznej Jolanta 

Fedak oraz prof. Dorota Simonides dyskutowały, dzieliły się 

doświadczeniami i planowały przyszłe działania związane z wspieraniem 

aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym,  

Niewątpliwie zorganizowane spotkanie jest dowodem na to, że należy 

wspierać inicjatywy i pomysły kobiet, ponieważ aktywność społeczna to 

dla nich nie tylko wybór, ale także konieczność. Organizatorki 

odpowiadając na ogromne zainteresowanie pań tematyką aktywizacji 

kobiet pod koniec maja zorganizowały kolejną konferencję, tym razem pod 

hasłem „Przedsiębiorcze w sieci”. Aktywne i przedsiębiorcze kobiety 

dyskutowały na tak dziś ważne tematy jak: aktywizacja środowisk 

lokalnych, możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju 

przedsiębiorczości kobiet, szczególnie w środowiskach wiejskich. Panie 

podkreślały jak ważny jest rozwój społeczeństwa informacyjnego 

w świecie, dzieliły się wiedzą nt. programów funkcjonujących w Europie 

i Polsce oraz przywoływały przykłady dobrych praktyk z terenu 

Opolszczyzny. Danuta Jazłowiecka przesłała specjalnie zarejestrowane 

wcześniej nagranie z prelekcją na temat: „Kierunki i działania Unii 
 

Płeć nie tylko piękna, ale i aktywna [fot. A. Mierzwińska] 



Posłanka Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim 

30 maj 2010 

 

19 
 

Europejskiej w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego” oraz 

materiały opisujące prace PE, Komisji i Rady w unii Europejskiej. 
 

Filie Biur Poselskich Danuty Jazłowieckiej w Kędzierzynie – Koźlu 

i Wrocławiu 
 

Posłanka Danuta Jazłowiecka powołała filie swoich biur poselskich: 

w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Jana Pawła II 36 (Śródmieście) i we 

Wrocławiu przy ul. Oławskiej 2 – tuż przy Rynku. Biura znajdują się 

w doskonałej lokalizacji. Obecnie są one na ostatnim etapie organizacji 

i rozpoczną działalność w ciągu najbliższych tygodni. 

Kolejne filie biura będą uruchamiane cyklicznie, co ułatwi 

wyborcom kontakt z posłanką i usprawni przekazywanie informacji m.in. 

na temat zmian wynikających z przyjmowanych aktów prawnych 

przygotowywanych przez Parlament Europejski. 

Wszystkie biura filialne w Kędzierzynie – Koźlu i Wrocławiu będą 

ściśle współpracowały z Biurem Poselskim w Opolu.   
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Kontakt: 

 

Biuro Poselskie w Opolu 

45-273 Opole 

ul. Łangowskiego 1 

tel./fax (77) 453 10 38 

 

Biuro Poselskie w Brukseli 

European Parliament  

ASP 14E107  

60, Rue Wiertz 

Brussels Belgium 

tel. +32 228 471 96 

 

danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu 

www.jazlowiecka.pl 

 

kontakt z mediami: 

media@jazlowiecka.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia! 
 
 

 
 [fot. PAP] 

 

"Ktoś powiedział, że Parlament Europejski to polityczna emerytura. Nic bardziej 
błędnego! Jest trudno, ale ciekawie! Intensywnie, ale miło! Długo, ale efektywnie! Dla 
Polski, ale po europejsku! W skrócie Parlament Europejski można porównać do stacji 

benzynowej - działa 24 godziny na dobę!" - Danuta Jazłowiecka (PO). 
 


