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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
pragnę Państwu przedstawić, przedostatni w bieżącej kadencji, Raport z mojej pracy w Brukseli, Strasburgu
i Opolu. Jak wcześniej zapowiadałam było to kolejne, bardzo intensywne półrocze bowiem większość czasu
poświęciłam pracy nad niezwykle ważnym dla Polski, a w szczególności Opolan, tematem jakim jest dyrektywa
wdrożeniowa dot. delegowania pracowników. Długie i trudne negocjacje z przedstawicielami grup politycznych
poprzedzone były dziesiątkami spotkań z pracodawcami jak i przedstawicielami pracowników
w krajach UE, w Polsce, jak również na Opolszczyźnie. Ostatecznie Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych,
głosując 20 czerwca br., przyjęła szereg korzystnych zapisów utrzymujących wiele obecnie obowiązujących
i korzystnych dla rozwoju delegowania zapisów, co było trudne do osiągniecia. Fakt ten uważam więc za sukces.
Komisja EMPL przyjęła jednak również niekorzystne dla europejskich przedsiębiorców zapisy dotyczące kontroli
oraz odpowiedzialności solidarnej. Raport komisji EMPL nie jest jednak ostatecznym etapem prac nad tą
dyrektywą. Przede mną kolejne batalie negocjacyjne tym razem z Radą Unii Europejskiej, ale zrobię wszystko by
podczas rozmów z Radą UE osiągnąć optymalne porozumienie satysfakcjonujące pracowników i pracodawców
na unijnym rynku pracy. Duże zaangażowanie w prace nad wspomnianym wyżej Raportem nie zwolniło mnie
jednak z innych obowiązków, zwłaszcza wobec moich wyborców, dlatego starałam się spotykać z nimi przy
różnych okazjach i jak najczęściej bywać na Opolszczyźnie. O tym wszystkim znajdziecie Państwo informacje
na kolejnych stronach niniejszego Raportu.
Miłej lektury,

Parlament Europejski – praca w komisjach
Kolejne pół roku intensywnej aktywności w Parlamencie Europejskim za Danutą Jazłowiecką. Podczas
ostatnich sześciu miesięcy Posłanka skupiła się przede wszystkim na pracy w Komisji Zatrudnienia
i Spraw Socjalnych EMPL. Był to kluczowy okres dla prac nad dyrektywą wdrożeniową ws. delegowania
pracowników.
Danuta Jazłowiecka w marcu 2012 roku została mianowana sprawozdawcą w imieniu Parlamentu
Europejskiego do projektu nowej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. To bardzo dobra wiadomość
dla Polski i naszego regionu, ponieważ Polska deleguje najwięcej pracowników spośród wszystkich krajów Unii
Europejskiej i posiadanie rodzimego sprawozdawcy daje nam przede wszystkim bezpośredni dostęp do
wszystkich informacji jak też gwarancję walki o polski interes. Prace nad projektem tej dyrektywy obecnie
przeszły przez pierwszy etap - głosowanie w komisji EMPL. Obecnie oczekuje się rozpoczęcia tzw. trilogu
(nazwa pochodzi od obecności na spotkaniach przedstawicieli trzech instytucji UE - Parlamentu Europejskiego,
Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej).

Danuta Jazłowiecka w trakcie jednego
z posiedzeń Komisji Zatrudnienia, w której
pracuje m.in. nad dyrektywą dot. delegowania
pracowników.

Parlament Europejski

Europosłanka również aktywnie uczestniczy w pracach nad wieloma innymi aktami omawianymi
w komisji EMPL, takimi jak Biała księga ws. emerytur, bezrobocie wśród młodzieży czy też Europejskie
statystyki nt. demografii.
W ostatnim półroczu posłanka Jazłowiecka złożyła także poprawki do ponad 15 sprawozdań. Ważnym
elementem prac eurodeputowanych jest uczestniczenie w posiedzeniach Sesji Plenarnej Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbywają się glosowania oraz debaty na najważniejsze tematy.
W minionym półroczu Posłanka zabrała głos 21 razy.
Danuta Jazłowiecka w trakcie jednej z sesji
plenarnych Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu.

Danuta Jazłowiecka podczas wysłuchania publicznego w PE

Dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania pracowników

W odpowiedzi na projekt sprawozdania ws. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania
pracowników, który Danuta Jazłowiecka przekazała do komisji EMPL w listopadzie 2012 roku,
członkowie komisji złożyli ponad 800 poprawek.
Wśród propozycji zmian znalazło się wiele sprzecznych ze sobą pomysłów, co tylko potwierdziło z jak trudnym
i delikatnym politycznie tematem mamy do czynienia. Główna batalia toczyła się o to ile swobody dać
Państwom Członkowskim przy doborze środków kontrolnych wobec firm delegujących pracowników oraz czy
i w jakim zakresie wprowadzić instytucję odpowiedzialności solidarnej. Podczas wielomiesięcznych negocjacji
z przedstawicielami wszystkich grup politycznych Europosłanka szukała takich rozwiązań kompromisowych,
które z jednej strony pozwoliłyby na swobodę Państw Członkowskich w doborze środków kontrolnych,
a z drugiej strony zapewniły jasność prawną i uchroniły przedsiębiorców przed działaniami
protekcjonistycznymi. Trudnym zadaniem było także znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby Państwom
Członkowskim na wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej bez dyskryminacji w stosunku do zagranicznych
firm delegujących pracowników. Podczas głosowania 20 czerwca w komisji EMPL udało się przyjąć wiele
korzystnych zapisów. Niestety, w przypadku artykułów 9 i 12 większość zdobyły propozycje Grupy Europejskich
Socjalistów i Demokratów. Danuta Jazłowiecka ma jednak nadzieję, iż podczas negocjacji z Państwami
Członkowskimi, uda się złagodzić zapisy przyjęte przez komisję EMPL i w konsekwencji zapewnić równowagę
pomiędzy ochroną praw pracowniczych a swobodą świadczenia usług. Obecnie w Radzie UE trwają prace nad
wspólnym stanowiskiem Państw Członkowskich, co jest konieczne do rozpoczęcia dalszych negocjacji.

Głosowanie z dn. 20 czerwca w Komisji
Zatrudnienia cieszyło się dużym
zainteresowaniem międzynarodowych
mediów.
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Nagroda Labor Mobilis 2013

W kwietniu, w uznaniu za pracę na rzecz delegowania pracowników oraz za niezłomną walkę
o zachowanie równowagi między ochroną praw pracowników a wprowadzaniem ograniczeń i barier dla
przedsiębiorców, Danuta Jazłowiecka została odznaczona nagrodą Labor Mobils.
Statuetka Labor Mobilis jest nagrodą honorową, przyznawaną raz w roku za działania na rzecz mobilności
pracy i upowszechnianie legalnego i bezpiecznego zatrudnienia w ramach swobody świadczenia usług w UE.
Gala wręczenia odbyła się w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego”, która odbyła się w Krakowie. Zwycięzcę wybrała Kapituła Konkursowa, do której należą
przedstawiciele świata nauki, administracji i biznesu. Są to miedzy innymi prof. dr hab. Barbara Wagner,
dyrektor krakowskiego oddziału ZUS Lesław Abramowicz, dr Marek Benio, a także Rafał Rzeźniczak i Stefan
Schwarz z Inicjatywy Mobilności Pracy. Honorowym członkiem Kapituły jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.
Uroczystość wręczenia nagrody
Labor Mobilis 2013 miała miejsce
w Krakowie.
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Praca w Parlamencie Europejskim

Działania na rzecz usuwania barier w swobodnym dostępie do rynków pracy w Europie - przypadek
duński.
Podczas pracy nad dyrektywą o delegowaniu pracowników do Danuty Jazłowieckiej dotarły informacje na
temat zmian w duńskim prawodawstwie, które w konsekwencji mogą prowadzić do ograniczenia swobody
świadczenia usług przez zagraniczne przedsiębiorstwa na rynku duńskim. Jest to o tyle istotne dla Polski, że
największa grupą zagranicznych przedsiębiorców obecną na rynku duńskim są właśnie Polacy. Pierwsza to
nowelizacja tzw. systemu rejestracji zagranicznych zleceniodawców RUT (aby świadczyć usługi w Danii należy
wcześniej zarejestrować się poprzez system RUT i podać w nim pewne informacje dot. firmy mającej
świadczyć usługi), który poprzez publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej przekazanych przez
przedsiębiorcę informacji nt. firmy, przedmiotu działalności, dokładnego adresu świadczonej usługi lub adresu
klienta, udostępnia je potencjalnym duńskim konkurentom oraz związkom zawodowym.
Druga zmiana to wprowadzenie podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej w wysokości 30%, co nie tylko
prowadzi do podwójnego opodatkowania, ale także podnosi znacznie koszty operacyjne działalności i jest
działaniem o charakterze protekcjonistycznym. Obie kwestie Danuta Jazlowiecka poruszyła w pytaniu
pisemnym do Komisji Europejskiej, która podzieliła obawy Eurodeputowanej i zapewniła o wyjaśnieniu sytuacji
oraz w razie potrzeby o podjęciu stosownych działań.

Unijny Komisarz ds. rynku wewnętrznego
Michel Barnier podczas spotkania
w Parlamencie Europejskim
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Praca w Parlamencie Europejskim

Walki z kryzysem ciąg dalszy
Danuta Jazłowiecka była jedną z pierwszych osób, które na forum Parlamentu Europejskiego rozpoczęły
dyskusję na temat walki z kryzysem poprzez działania na rynku pracy i szkolenia a także na temat
konieczności uwzględnienia efektów społecznych przeprowadzanych reform i cięć budżetowych. Jako autorka
i pomysłodawczyni sprawozdania pt. "Pakt na rzecz inwestycji społecznych jako reakcja na kryzys" Danuta
Jazłowiecka w maju wzięła udział, w roli eksperta, w konferencji zorganizowanej wspólnie przez Komisję
Europejską oraz Prezydencję Irlandzką na temat inwestycji społecznych. Posłanka brała także aktywny udział
w pracach nad sprawozdaniami na temat roli polityki zatrudnienia i spraw społecznych w tworzeniu wzrostu
gospodarczego w Europie. Dodatkowo Danuta Jazłowiecka była zaangażowana w kwestie związane
z bezrobociem wśród młodzieży - złożyła poprawki do dwóch sprawozdań w komisji EMPL nt. sposobów walki
z bezrobociem wśród młodzieży oraz na temat wdrożenia Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży na lata
2010- 2012. Dodatkowo Eurodeputowana działała także na rzecz utworzenia Europejskiego Funduszu Pomocy
dla Najbardziej Potrzebujących.

Danuta Jazłowiecka podczas debaty
w Parlamencie Europejskim poświęconej
inwestycjom społecznym
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Praca w Parlamencie Europejskim

Od Zielonej do Białej Księgi o emeryturach
Jako była opiniodawczyni w komisji ECON ws. Zielonej Księgi na rzecz adekwatnych, bezpiecznych
i stabilnych emerytur, Danuta Jazłowiecka była także zaangażowana w prace nad Białą Księgą zawierającą
konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych i rekomendacji dla Państw Członkowskich. Poprzez udział
w licznych debatach oraz złożone poprawki Posłanka konsekwentnie zachęcała do tworzenia systemów
emerytalnych w oparciu o zróżnicowane źródła dochodów tj. państwowe, prywatne oraz pracownicze programy
emerytalne. Dodatkowo Eurodeputowana zwracała uwagę na konieczność edukowania obywateli poprzez
przekazywanie łatwo dostępnych informacji na temat możliwości oszczędzania na emeryturę.

Opolska europosłanka podczas spotkania
w Komitecie Regionów.
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Praca w Parlamencie Europejskim
VoteMyLink czyli jak przebić się z innowacyjnym pomysłem na biznes... będąc kobietą.
Danuta Jazłowiecka była jedną z Eurodeputowanych, którzy 4 czerwca wzięli udział w promocji nowego portalu
społecznościowego o nazwie VoteMyLink. Pomysłodawczyniami stworzenia portalu, którego uczestnicy mają
możliwość głosowania na najciekawsze wpisy, artykuły, zdjęcia czy filmy publikowane w ramach określonych
grup tematycznych, są dwie młode Brytyjki. Angażując się w promocję portalu w Parlamencie Europejskim
Danuta Jazłowiecka chciała po pierwsze pokazać swoje wsparcie dla młodych przedsiębiorczych kobiet, które
mają ambitne plany i z determinacją dążą do ich realizacji. Po drugie wydarzenie to było okazją, aby pokazać,
że także w Europie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, mogą powstawać innowacyjne przedsięwzięcia i że
warto je wspierać.
Pomysłodawczynie portalu
VoteMyLink.com podczas
indywidualnego spotkania
z opolską europosłanką.
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Praca w Parlamencie Europejskim – plany na przyszłość

Co dalej? WRF, delegowani i EFS przeznaczony na pracowników seniorów.
Najbliższe miesiące pracy w Parlamencie Europejskim zapowiadają się bardzo intensywnie. Ze względu na
zbliżający się koniec kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego Europosłowie będą starali się zakończyć
prace nad wszystkimi aktami legislacyjnymi. Przed nami przyjęcie przez Parlament Europejski na Sesji
Plenarnej Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014 - 2020 a także rozporządzeń dotyczących funduszy
strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. Wygląda na to, że polskie regiony dostaną do
zagospodarowania środki o prawie 11 miliardów euro wyższe niż w latach 2007- 2013. Na wrzesień planowane
jest także zakończenie prac nad Unią Bankową. Jest duża szansa na przyjęcie zapisów, które pozwolą
państwom spoza strefy euro, takim jak Polska, skorzystać z rozwiązań przeznaczonych dla Eurogrupy.
Nadchodzące miesiące to także okres negocjacji z Państwami Członkowskimi na temat dyrektywy
wdrożeniowej ws. delegowania pracowników. Danuta Jazłowiecka ma nadzieję, że w Radzie Unii Europejskiej
uda się szybko osiągnąć porozumienie, co pozwoli na kontynuowanie prac i ich zakończenie jeszcze podczas
Prezydencji Litewskiej.
Na przełomie października i listopada Danuta Jazłowiecka rozpocznie także prace, jako sprawozdawczyni, nad
nowym sprawozdaniem dla komisji EMPL na temat efektywności wydatków z Europejskiego Funduszu
Społecznego na rzecz osób starszych. Ze względu na starzenie się społeczeństwa w szybkim tempie rośnie
liczba pracowników po 50 roku życia, co wymaga odpowiedniego przygotowania miejsc pracy a także samych
pracowników do coraz dłuższej i intensywniejszej aktywności zawodowej. Komisja EMPL wraz z komisją
Kontroli Budżetowej CONT skontroluje czy środki europejskie wydatkowane są na właściwie działania i czy
przynoszą żądane efekty.
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Działania na rzecz dzieci i młodzieży
W ramach projektu „Pokaż Język” opolska europosłanka zachęca wszystkich mieszkańców naszego
regionu, w tym młodzież, do nauki języków obcych. Jak często sama podkreśla - najcenniejszym
zasobem każdego człowieka jest on sam, więc warto inwestować we własne umiejętności.
Politechnika areną starcia Tytanów
Błękitna aula Politechniki Opolskiej 28 stycznia 2013 r. zmieniła się w salę plenarną Parlamentu Europejskiego,
w której opolscy i dolnośląscy studenci oraz absolwenci, uczestniczący w konkursie językowym „Pokaż Język:
Starcie Tytanów”, wcielili się w rolę profesjonalnych tłumaczy. Ich zadaniem było tłumaczenie wystąpień Danuty
Jazłowieckiej. Trzy najlepsze osoby w nagrodę wygrały płatny staż w Brukseli, a dwie kolejne w Opolu.
Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Opolska.

Finaliści „Starcia Tytanów” na zdjęciu
pamiątkowym z komisją oceniającą oraz
Danutą Jazłowiecką.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży
Opolscy gimnazjaliści zaśpiewali na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki!
13 kwietnia 2013 r. blisko 50-cioro uczniów opolskich gimnazjów stanęło na scenie Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki i pomimo tremy świetnie zaprezentowało aż 14 zupełnie różnych interpretacji piosenki "Wavin’
Flag”. Gimnazjaliści z Chróścic, Dąbrowy, Dobrodzienia, Kędzierzyna-Koźla, Korfantowa, Łambinowic, Nysy,
Opola, Ozimka i Zębowic zjednoczeni we wspólnym refrenie piosenki, pokazali swą odrębność i wyjątkowość
oraz rewelacyjną znajomość języka angielskiego przygotowując teksty zwrotek, które wpisywały się
w przewodnią ideę konkursu, czyli "wiem, że potrafię". Z kolei strojami, interpretacją i przede wszystkim
wykonaniem wokalnym starali się udowodnić jury, że zostali stworzeni, by śpiewać, a na scenie NCPP czują się
doskonale. Jury za najlepszą uznało grupę Sweet Freedom z Nysy. Kolejne miejsca na podium zajęli The New
Wave z Korfantowa oraz Crazy Sisters z Ozimka. Wszystko to w ramach konkursu „Pokaż Język: I know I can”
po raz kolejny zorganizowanego przez opolską europosłankę, tym razem we współpracy z NCPP.

„Pokaz Język: I know I can” –
wręczenie nagród i dyplomów.

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Wśród działań adresowanych do młodzieży nie mogło zabraknąć tych kierowanych do najmłodszych,
którzy jak się okazało równie entuzjastycznie w nich uczestniczą co ich starsi koledzy.
Moja Europa na 146 sposobów
Aż 146 młodych artystów z całego województwa odpowiedziało na konkurs plastyczny „Moja Europa" ogłoszony
przez Danutę Jazłowiecką 9 maja, w Dzień Europy. Pomimo dość młodego wieku uczestników, nadesłane prace
przedstawiały bardzo oryginalne wizje Europy oraz wysoki poziom wykonania. Nie dziwi więc, że jury w którego
skład wchodzili pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Wśród
laureatów znaleźli się Kinga Średniak i Mateusz Rybski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie oraz Maja
Grygierczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Opolu. Wszystkie prace nadesłane przez młodych artystów
wezmą udział we wrześniowej wystawie organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Prace laureatów konkursu
„Moja Europa” .

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Przyjemne powroty do szkoły
Kontakt z młodzieżą jest bardzo ważny dla opolskiej europosłanki. Jak sama podkreśla jest to bardzo inspirujące
i dodaje energii, a dodatkowo jest okazją do poznania wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy zachwycają swoją
wiedzą, zaangażowaniem i pomysłowością. Każdy z pobytów w szkole kończył się nagrodzeniem przez opolską
euodeputowaną najbardziej aktywnej młodzieży upominkami prosto z Brukseli. Dla młodzieży jest to
niepowtarzalna okazja to zweryfikowania swojego wyobrażenia o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji
u samego źródła. W trakcie wizyt w szkołach europosłanka często ogłasza spontaniczne konkursy, w których
uczniowie mogą wygrać udział w wyjeździe studyjnym do serca Unii Europejskiej.
W ubiegłym półroczu Danuta Jazłowiecka odwiedziła cztery szkoły z terenu województwa opolskiego: Zespół
Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie, I Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Opolu, Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolnym
nr 3 w Dębskiej Kuźni.

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

Działania na rzecz mieszkańców
Wypij kawę, zjedz pysznego kołocza i porozmawiaj z Europosłanką!
„Spotkania przy kawie” to cykl otwartych spotkań z Danutą Jazłowiecką przy kawie i ciastku z mieszkańcami
różnych miast Opolszczyzny. Ich celem jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu z eurodeputowaną, szczególnie
tym osobom, które z różnych powodów nie mogą spotkać się z nią w opolskim biurze. Europosłanka zaprosiła do
udziału w spotkaniach opolską Posłankę na Sejm RP Janinę Okrągły uznając, że jej obecność może znacząco
uzupełnić spotkania o wiedzę z zakresu bieżących prac polskiego parlamentu. Dotąd takie spotkania odbyły się
w Prudniku, Kluczborku, Nysie przy okazji Dnia Kobiet oraz w Opolu zamykające obchody Dnia Europy.
Fakt, że wszystkie spotkania odbyły się przy pełnych salach świadczy o dużym zainteresowaniu, a potrzeba ich
kontynuowania nie podlega wątpliwości.

Danuta Jazłowiecka i Janina Okrągły
podczas spotkania przy kawie
organizowanego
Danuta
Jazłowiecka w trakcie
w Prudniku

spotkania z mieszkańcami Opola

Działania na rzecz mieszkańców
Każdy kiedyś będzie seniorem – doceńmy wiek, doświadczenie ale też potrzeby osób z tej grupy wiekowej

Poza wspomnianymi „Spotkaniami przy kawie” opolska europosłanka spotyka się z seniorami m.in. podczas
obchodów rocznic i świąt okolicznościowych. Czas spędzony z seniorami jest niezwykle pouczający i pozwala
docenić doświadczenie, inne spojrzenie na świat i zachować zdrowy dystans do obecnej rzeczywistości. Do
dyspozycji tej grupy społecznej posłanka jest od wielu lat. W pierwszym półroczu 2013 r. Danuta Jazłowiecka
wsparła swoim patronatem projekt „Tydzień z internetem”, czyli cykl spotkań, które pomagają wprowadzić seniorów
w cyfrowy świat. Ponadto europosłanka wsparła organizacyjnie i finansowo obchody Światowego Dnia Inwalidy –
2013, które odbywały się pod hasłem „Wspieramy osoby niepełnosprawne w aktywnej integracji społecznej” i mimo,
że obchody miały oficjalny charakter nie zabrakło w ich trakcie okazji do dyskusji na inne, równie ciekawe tematy
oraz do rozmów indywidualnych.
Danuta Jazłowiecka podczas jednego ze
spotkań z mieszkańcami Opola

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę
Europejskiej Kobiety Biznesu

Działania na rzecz mieszkańców
Parlament na wyciągnięcie ręki, czyli mieszkańcy Opolszczyzny odwiedzają Danutę Jazłowiecką.
W ostatnim półroczu 104 osoby (z różnych środowisk i w bardzo różnych grupach wiekowych - uczniowie, studenci,
osoby pracujące oraz emeryci) zostały zaproszone przez Danutę Jazłowiecką do Parlamentu Europejskiego, który
odwiedziły w dwóch grupach wyjazdowych, w maju i czerwcu br. Podczas specjalnej prelekcji odwiedzający
zapoznali się ze specyfiką pracy eurodeputowanych oraz poznali podstawy funkcjonowania PE. Pod koniec
zwiedzania PE wszyscy goście otrzymali europejskie upominki i stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Posłanką. Jak
zaznaczyli uczestnicy w ankietach, był to dla nich bardzo pouczający pobyt podczas którego uzupełnili wiedzę
o PE jaką mają z mediów, lub którą zdobyli podczas nauki i skonfrontować z rzeczywistością, a zwiedzanie
brukselskiego starego miasta oraz Brugii stanowiło dodatkowy, bardzo atrakcyjny element pobytu w Belgii.
Dla większości uczestników wyjazdu był nagrodą za doskonałe wyniki w nauce lub za udział w konkursach
organizowanych przez europosłankę.

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do
Europejskiej
Kobiety Biznesu
Parlamentu Europejskiego na pamiątkowej
fotografii.

Działania na rzecz mieszkańców
Pierwsze szlify z Jazłowiecką
Danuta Jazłowiecka od początku swojej kadencji w Parlamencie Europejskim zachęca studentów oraz absolwentów
opolskich i dolnośląskich uczelni do zdobywania doświadczenia w jednym z jej biur. Współpraca może odbywać się na
zasadzie płatnego stażu, praktyk studenckich lub wolontariatu. Doświadczenie w biurze w Parlamencie Europejskim w
Brukseli można zdobyć wyłącznie w ramach płatnego stażu. Bezpośrednią drogą do takiego stażu jest wzięcie udziału
w jednym z konkursów organizowanych przez Posłankę, w których staże są nagrodami. Z kolei doświadczenie w
biurze krajowym w Opolu można zdobyć głównie jako wolontariusz i praktykant oraz również jako stażysta. Aby zostać
wolontariuszem lub praktykantem wystarczy zgłosić się do biura i ustalić dogodny termin rozpoczęcia współpracy. Aby
odbyć płatny staż w Opolu należy, podobnie jak w przypadku Brukseli, wziąć udział w jednym
z konkursów, gdzie jest on nagrodą.
W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku w obu biurach Danuty Jazłowieckiej pierwsze zawodowe szlify zdobyło 15
osób - 8 w biurze opolskim i 7 w biurze brukselskim (w całym ubiegłym roku było ich aż 39).

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę
Europejskiej Kobiety Biznesu

Działania na rzecz potrzebujących
W wirze obowiązków i zadań, kursując pomiędzy Brukselą, Strasburgiem
opolska europosłanka pamięta także o tych, którzy naszej uwagi potrzebują najbardziej.

a

Opolem,

W styczniu br. Danuta Jazłowiecka tradycyjnie już włączyła się akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przekazując wyjątkowe przedmioty na licytację. Z kolei w lutym, marcu i kwietniu eurodeputowana zorganizowała
kampanię zachęcającą do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu,
Fundacji
“Dom
Rodzinnej
Rehabilitacji
Dzieci
z
Porażeniem
Mózgowym”
w
Opolu
i Fundacji na Rzecz Rozwoju Hipoterapii Konie - Dzieciom w Opolu. W tym celu przygotowanych zostało 1000
szt. ulotek z instrukcją co należy zrobić by wesprzeć wybraną fundację. Ulotki były dystrybuowane
w Opolu przez pracowników i wolontariuszy Biura Danuty Jazłowieckiej oraz w innych opolskich miastach przy
okazji „spotkań przy kawie”. Informacje zachęcające do przekazania 1% pojawiały się również regularnie
w okresie marzec-kwiecień na stronie internetowej europosłanki oraz na portalach społecznościowych Facebook
i Twitter.

Danuta Jazłowiecka w trakcie finału WOŚP

Współpraca z mediami
To z pomocą dziennikarzy w dużej części możliwa jest właściwa komunikacja z mieszkańcami regionu.
Danuta Jazłowiecka odziera UE z tajemnic – Radio Plus Opole
Europosłanka nieprzerwanie od 2010 roku realizuje w Radiu Plus Opole cykl audycji pt. „Unia bez Tajemnic”. Tematy
poruszane w kolejnych audycjach dotyczą aktualnych wydarzeń w kraju i za granicą, czyli m.in. ochrony praw
pracowników delegowanych do pracy za granicę, reformy Wspólnej Polityki Rolnej czy irlandzkiej prezydencji.
W ostatnim półroczu Danuta Jazłowiecka wspólnie z zespołem Radia Plus zrealizowała 26 takich audycji.
Komunikaty prasowe
Każde wydarzenie z udziałem Danuty Jazłowieckiej jest poprzedzane komunikatem prasowym wysyłanym do
mediów. Jeżeli chcieliby Państwo znaleźć się wśród odbiorców komunikatów przygotowywanych przez Biuro Danuty
Jazłowieckiej prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres media@jazlowiecka.pl

Współpraca z mediami
Śniadanie prasowe w Opolu
Tradycyjnie z początkiem nowego roku wszyscy opolscy dziennikarze zostali zaproszeni na śniadanie prasowe,
w trakcie którego zostało im zaprezentowane sprawozdanie z działalności Danuty Jazłowieckiej drugiej połowie 2012
roku oraz plany na przyszłość. Rozmowa została zdominowana przez temat zmian w zasadach delegowania
pracowników do pracy za granicę, który jest w Parlamencie Europejskim koordynowany właśnie przez Danutę
Jazłowiecką.
Opolska europosłanka organizuje podobne spotkania co najmniej dwa razy w roku, są one bowiem doskonałą okazją
do tego by na spokojnie omówić sprawy, które aktualnie są podejmowane w Brukseli i mogą dotyczyć naszego
regionu. Jest to również czas by przedstawić dotychczasowe działania Danuty Jazłowieckiej

Noworoczne spotkanie
z przedstawicielami mediów.

Plany na najbliższe półrocze

W ciągu następnych sześciu miesięcy Danuta Jazłowiecka planuje organizację kolejnych
przedsięwzięć oraz udział w spotkaniach w okręgu wyborczym. Będą to m.in.:
• rozpoczęcie negocjacji z Radą UE
nt. dyrektywy
wdrożeniowej dotyczącej delegowania
pracowników,
• rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem na temat efektywności wydatków z Europejskiego Funduszu
Społecznego na rzecz osób starszych,
• organizacja
spotkania
konsultacyjnego
w
regionie
nt.
efektywności
wydatków
z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób starszych,
• organizacja finisażu wystawy „Moja Europa” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu,
• organizacja warsztatów językowych w ramach „Pokaż Język Jazłowieckiej” w kilku miastach
Opolszczyzny,
• organizacja wyjazdu grupy „Opolskich Dziouch” do Parlamentu Europejskiego.
• organizacja konkursu fotograficznego,
• organizacja kolejnej edycji konkursu „Pokaż Język: Starcie Tytanów”,
• organizacja konkursu językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Pokaż Język: Odkryj
Szekspira”
• dalsza organizacji praktyk studenckich i wolontariatów w biurze w Opolu w ramach projektu
„Poszukiwany, Poszukiwana”.

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