


Szanowni Państwo, 

 

za nami pierwsze półrocze nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Niezwykle intensywny okres,  

w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, kwestorów oraz 

prezydiów parlamentarnych komisji. Minione sześć miesięcy to również czas wielu spotkań 

w regionie i ciekawych inicjatyw, których bez Państwa udziału nie byłabym w stanie zrealizować. 

Bardzo za to dziękuję i jestem otwarta na wszelkie uwagi i sugestie. Tym samym jestem wdzięczna 

za wszystkie dotychczasowe listy oraz wiadomości.  

 

Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do udziału w przedsięwzięciach realizowanych                           

w nadchodzących miesiącach przeze mnie i mój zespół. 

Słowo wstępne 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Parlamencie Europejskim 

 

Danuta Jazłowiecka w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego jest nadal członkiem polskiej 

delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (EPL), stanowiącej największą grupę polityczną  

w PE. 

 

Początek kadencji polegał głównie na ukonstytuowaniu się Parlamentu Europejskiego, czyli wyborze 

przewodniczącego, wiceprzewodniczących, kwestorów oraz prezydiów komisji parlamentarnych                 

i delegacji na pierwsze dwa i pół roku pracy tej instytucji. W uznaniu za pracę oraz zaangażowanie            

w sprawy społeczne i kwestie zatrudnienia, Grupa EPL wystawiła Danutę Jazłowiecką jako swoją 

kandydatkę do Prezydium Komisji EMPL (ds. zatrudnienia i spraw socjalnych). Europosłanka Jazłowiecka 

została wybrana druga wiceprzewodniczącą Komisji EMPL przy pełnej zgodzie jej wszystkich członków. 

 

Minione półrocze to również udział w wyborze kolegium nowej Komisji Europejskiej. Zgodnie                      

z postanowieniami Traktatu z Lizbony, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Rada 

Europejska wybiera większością kwalifikowaną kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, 

którego następnie po wysłuchaniu politycznego programu zatwierdza w głosowaniu Parlament Europejski, 

stanowiąc większością głosów członków wchodzących w jego skład. 

 

Danuta Jazłowiecka, jako wiceprzewodnicząca Komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, również miała 

okazję zadać pytanie bezpośrednio kandydatce na komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych, 

umiejętności i mobilności pracowników - Pani Marianne Thyssen, podczas jej oficjalnego przesłuchania 

przez komisję EMPL.  

 

Posłanka Jazłowiecka, podobnie jak w poprzedniej kadencji, jest również członkiem zastępcą w Komisji 

ds. gospodarczych i monetarnych (ECON)  oraz członkiem delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką 

Ludową. Od nowej kadencji Europosłanka jest również członkiem zastępcą dwóch delegacji -                   

ds. stosunków z państwami Ameryki Łacińskiej, angażując się głównie w prace delegacji UE-Meksyk.  

 

 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych EMPL 

 

Opolska Europosłanka zostaje wiceprzewodniczącą Komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych. 

 

W uznaniu za dorobek pracy, sukcesy w zakresie pracy nad dyrektywą o delegowaniu 

pracowników oraz wielkie zaangażowanie w prace Komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, 

Danuta Jazłowiecka została nominowana przez grupę EPL oraz wybrana przez aklamację 

wiceprzewodniczącą Komisji EMPL.  

 

Jako wiceprzewodnicząca, Danuta Jazłowiecka jest konsultowana w wielu kwestiach związanych z pracą 

Komisji, ma prawo reprezentowania Komisji podczas wielu oficjalnych spotkań oraz ma dostęp do wielu 

informacji, zarezerwowanych dla zarządów grup politycznych w Komisji EMPL.  

Europosłanka Jazłowiecka już na początku nowej kadencji Parlamentu, po wielu spotkaniach                     

z przedstawicielami firm oraz organizacji działających na rzecz zwiększenia zatrudnienia, reformy służb 

zatrudnienia czy promocji nauki o przedsiębiorczości i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, 

zwróciła się o zgodę do przewodniczącego Komisji EMPL, aby przynajmniej raz na kwartał organizować       

w ramach posiedzeń Komisji spotkania z organizacjami i podmiotami, które realnie i praktycznie 

wprowadzają w życie założenia wypracowane wcześniej m.in. przez członków tej Komisji. Taka wymiana 

doświadczeń byłaby realnym wkładem w prace Komisji EMPL oraz stanowiłaby praktyczne podłoże 

kolejnych decyzji i zaleceń.  

Danuta Jazłowiecka w nowej kadencji PE jest wiceprzewodniczącą 

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych EMPL 

 

 

Danuta Jazłowiecka zaproszona do udziału w przeglądzie „Strategii Europa 2020” realizowanym 

przez Komisję Europejską.  

 

Danuta Jazłowiecka została zaproszona do udziału w konferencjach poświęconych przeglądowi celów 

Strategii Europa 2020, podczas których głównym tematem był problem walki z ubóstwem. Europosłanka 

podczas październikowej konferencji pt. Walka z ubóstwem - nauka z doświadczeń z ostatnich lat oraz 

plany na przyszłość była jednym z głównych prelegentów i moderatorem dyskusji w panelu poświęconym 

przyczynom biedy oraz potrzebie spójności polityki unijnej w zakresie walki z ubóstwem. Prelegenci 

panelu nie szczędzili słów w stosunku do niewystarczającego poziomu interwencji unijnej na rzecz ludzi 

wykluczonych, Liczba osób narażonych na ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE (w tym osób 

narażonych na ubóstwo finansowe, żyjących w niedostatku materialnym lub w gospodarstwach 

domowych dotkniętych bezrobociem) wzrosła ze 114 mln w 2009 r. do do 124 mln w 2012 roku. UE 

oddaliła się więc od swego celu — który liczbowo równy jest 96,4 mln osób do 2020 r. — i nie widać 

oznak szybkiego postępu w zaradzeniu tej sytuacji; do 2020 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem może 

wynosić ok. 100 mln. W niektórych państwach członkowskich sytuacja jest szczególnie zła w wyniku 

pogłębiającej się deprywacji materialnej i rosnącej liczby gospodarstw domowych dotkniętych 

bezrobociem. Kryzys ujawnił potrzebę skutecznych systemów ochrony socjalnej. 

 

W dniach 20-21 listopada 2014 roku odbyła się również czwarta coroczna konwencja Platformy na rzecz 

walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, podczas której Danuta Jazłowiecka została 

zaproszona do panelu wraz z komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności 

pracowników - Marianne Thyssen. Takie konwencje są niezastąpioną wymianą doświadczeń ludzi 

pracujących na rzecz walki z ubóstwem na całym świecie, głównie w regionach, gdzie bieda dotyka 

znaczną większość społeczeństwa.  



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

Kilkuset mieszkańców Opolszczyzny postawiło w wakacje na naukę języków obcych i wzięło 

udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez europosłankę Danutę Jazłowiecką pod 

hasłem „Pokaż Język Jazłowieckiej”.  

 

Coraz więcej Polaków może pochwalić się znajomością języków obcych, jednak wielu z nas nie korzysta 

z tej umiejętności w praktyce. Doskonałą okazją do przełamania obaw związanych z mówieniem w języku 

angielskim były zorganizowane po raz kolejny bezpłatne warsztaty językowe pod hasłem „Pokaż Język 

Jazłowieckiej”. Kursanci, którzy zdecydowali się wziąć udział w nauce j. angielskiego, mieli do wyboru 

zajęcia stacjonarne w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie lub Prudniku. Ponadto Europosłanka 

zaoferowała wszystkim chętnym zajęcia prowadzone w trybie on-line z języka włoskiego i francuskiego. 

 

Łącznie w wakacyjnej nauce języków obcych uczestniczyło ok. 350 osób w różnym wieku, od 

gimnazjalistów począwszy, a na seniorach skończywszy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że takie inicjatywy 

są bardzo pożyteczne i chwalili, że zajęcia skupiały się na praktycznym wykorzystaniu znajomości języka. 

 

.  

Uczestnicy warsztatów 

prowadzonych w Prudniku. 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

Odzierali Odrę z mitów i udowodnili, że Odra jest żeglowna i oraz można po niej pływać barkami    

z kontenerami na pokładzie.  

 

Rada Kapitanów na przełomie września i października zorganizowała rejs Odrą ze Szczecina do 

Kędzierzyna-Koźla. Pod koniec rejsu przygotowano szczegółowy raport nt. warunków panujących na 

rzece. Rada udowodniła, że warunki panujące na Odrze są znacznie lepsze niż powszechnie się sądzi.  

W czasie rejsu miały miejsce robocze spotkania i dyskusje, których Danuta Jazłowiecka, entuzjastka 

rozwoju żeglugi na Odrze, była współorganizatorką i aktywnym uczestnikiem.  
 

 

 

Badawczy rejs po Odrze, w którym uczestniczyła Posłanka Danuta Jazłowiecka. 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

Danuta Jazłowiecka z laureatami konkursu 

podczas spotkania w opolskim biurze. 

Chwycili za aparaty i wygrali nagrody. 

 

W grudniu 2014 r. odbyło się rozstrzygnięcie trwającego kilka miesięcy konkursu fotograficznego 

pt. "Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim", którego organizatorami byli Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Danuta Jazłowiecka.  

 

Przez pół roku mieszkańcy województwa opolskiego zgłosili blisko 100 prac. Wśród najczęściej 

fotografowanych obiektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej znalazły się: zbiornik 

retencyjny na rzece Stobrawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu oraz Pałac Hermana 

Frankla w Prudniku. W nagrodę zwycięzca konkursu weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli, 

natomiast laureaci 2. i 3. miejsca otrzymali nagrody rzeczowe: aparat fotograficzny i akcesoria 

fotograficzne. 

 

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym "Jak zmienia się Opolskie dzięki 

Funduszom Europejskim". 



Działania na rzecz samorządu 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Spotkanie przy kawie w Opolu organizowane 

było już po raz trzeci. 

O polityce miejskiej w perspektywie 2014-2020. 
 

W dniu 13 października br. w Prószkowie odbyła się konferencja pn. „Polityka miejska w perspektywie do 

2020 r.”, której organizatorami byli Danuta Jazłowiecka i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Gościem 

specjalnym był Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego i specjalista ds. polityki regionalnej. 

 

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób reprezentujących gminy zrzeszone w Aglomeracji Opolskiej. Spotkanie 

poświęcone było współpracy między gminami w ramach tzw. ZITów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,   

w ramach których AO będzie miała do wykorzystania aż 65 mln euro. W drugiej części opolska Europosłanka 

przedstawiła prezentację poświęconą narzędziom wykorzystywanym w polityce informacyjnej nt. funduszy 

europejskich w woj. opolskim oraz sugestie zmian, jakie należałoby wprowadzić, aby usprawnić komunikację ze 

społeczeństwem w tym zakresie. 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - Krzysztof Początek, Danuta 

Jazłowiecka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - Ryszard 

Zembaczyński, Poseł do Parlamentu Europejskiego - Jan Olbrycht. 



Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

Danuta Jazłowiecka „przyjacielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich”.  

 

1 września 2014 r. Danuta Jazłowiecka gościła w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach 

Opolskich, gdzie wspólnie z uczniami i rodzicami przywitała nowy rok szkolny oraz odebrała 

statuetkę "Przyjaciela Szkoły". 

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego było jednocześnie inauguracją rządowego projektu darmowych 

podręczników, które Danuta Jazłowiecka wspólnie z Elwirą Morawiec-Bartczak, dyrektor PSP nr 2 oraz 

Tadeuszem Gocem, Burmistrzem Strzelec Opolskich, uroczyście przekazali „pierwszakom” strzeleckiej 

podstawówki. Przy okazji tego spotkania Danuta Jazlowiecka, w podziękowaniu za wspieranie działań 

szkoły, została uhonorowana statuetką „Przyjaciela Szkoły”.  

Danuta Jazłowiecka gościem na rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. 



Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

Zdobywali doświadczenie w biurze Europosłanki. 

 
Danuta Jazłowiecka od samego początku swojej pracy w Parlamencie Europejskim zachęca studentów oraz 

absolwentów opolskich i dolnośląskich uczelni do zdobywania doświadczenia w jej biurach poselskich          

w Opolu i Brukseli. Współpraca młodych ludzi z Posłanką może odbywać się na zasadzie płatnego stażu, 

uczelnianych praktyk studenckich lub wolontariatu. Biuro Posłanki przygotowało skierowany do 

praktykantów i wolontariuszy całoroczny projekt noszący nazwę "Poszukiwany-Poszukiwana", natomiast 

bezpośrednią drogą do stażu jest wzięcie udziału w jednym z konkursów organizowanych przez Posłankę,   

w których staże są nagrodami. Praca w biurach Posłanki daje szansę zapoznania się z funkcjonowaniem 

Parlamentu i biur poselskich, zdobycia pierwszych szlifów zawodowych i doświadczenia w przygotowywaniu 

pism, raportów oraz zestawień, a także w realizowaniu eventów, konkursów i spotkań. W okresie od lipca do 

grudnia 2014 r. w obu biurach eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej w Brukseli i Opolu bezcenne 

doświadczenie zdobyło 14 osób - 9 w biurze opolskim i 5 w biurze brukselskim (w całym 2014 roku było ich 

aż 40). 

 Stażyści, wolontariusze i praktykanci współpracujący z opolskim biurem Posłanki 

Danuty Jazłowieckiej. 



Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

Spotkanie z uczestnikami projektu MATT (Młodzi Aktywni Twórcy Teraźniejszości). 

 

Na zaproszenie Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD, 5 września 2014 r. Danuta 

Jazłowiecka spotkała się z uczestnikami projektu MATT organizowanego w ramach programu 

Erasmus+.  

 

Jednym z wielu działań przeprowadzonych przez grupę młodzieży z Kędzierzyna-Koźla było spotkanie      

z Danutą Jazłowiecką, w trakcie którego uczestnicy poruszyli zarówno temat funkcjonowania i pracy 

Parlamentu Europejskiego, jak i problemów społecznych. W ramach projektu młodzież spotkała się 

również z innymi politykami i dziennikarzami, przeprowadziła debatę z kandydatami na prezydenta 

Kędzierzyna-Koźla oraz sondaże społeczne. Efektem cyklu spotkań jest „Postulat młodych na dobre jutro”.         

Posłanka Jazłowiecka wraz z aktywnymi w regionie młodymi mieszkańcami Opolszczyzny. 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 

W wyjeździe do Warszawy uczestniczyła m.in. 

młodzież, która zorganizowała Europejski 

Tydzień Młodzieży 2013 

Telewizja studencka w Parlamencie Europejskim. 

 

W dniach od 11 do 13 listopada br. w ramach programu „Meet Your MEP”, na zaproszenie Danuty 

Jazłowieckiej, w Parlamencie Europejskim gościła grupa dziennikarzy ze studenckiej telewizji TV SETA 

działającej przy Uniwersytecie Opolskim. 

  

Sabina Baraniewicz, studentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku zarządzanie informacją w nowych 

mediach, Anna Tomczak, studentka studiów Europa Master, Radosław Światły, student stosunków 

międzynarodowych oraz Łukasz Grad, student filologii polskiej mieli okazję na własne oczy zobaczyć pracę 

Parlamentu Europejskiego. Młodzi dziennikarze uczestniczyli m.in. w mini sesji plenarnej PE oraz 

konferencji  pn. „Free Movement in the EU Today: Challenges and Opportunities”, a także zyskali szansę 

na zebranie materiałów do własych programów TV SETA. 

 
Danuta Jazłowiecka gości w swoim brukselskim biurze młodych dziennikarzy 

opolskich mediów studenckich. 



Wybrana aktywność w regionie 

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

 
Europosłanka Danuta Jazłowiecka Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Głogówek. 

 

Podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku - w dniu 26 września 2014 r. - radni jednogłośnie przyznali 

tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Głogówek” Danucie Jazłowieckiej, Posłance do Parlamentu 

Europejskiego. 

 

Ponadto uhonorowani zostali: przedsiębiorca Krzysztof Cichon, Ryszard Galla - Poseł na sejm RP oraz Janina 

Okrągły - Posłanka na Sejm RP. Tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Głogówek przypadł w udziale Bractwu 

Strzeleckiemu w Głogówku, ks. Ryszardowi Kinderowi oraz o. Krzysztofowi Hura. 

 

Godności rozdane zostały 11 października 2014 r. przy okazji uroczystego otwarcia Sali Widowiskowej w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku. Wydarzenie uświetniła opera "Straszny Dwór" z udziałem Orkiestry 

Symfonicznej Filharmonii Opolskiej. 

 

Danuta Jazłowiecka przyjmuje tytuł Honorowego Obywatela  

Miasta i Gminy Głogówek. 



Wybrana aktywność w regionie 

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

Byli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego honorowymi obywatelami Opola. 

 

Byli przewodniczący PE - Hans-Gert Poettering i Jerzy Buzek 3 listopada odebrali tytuły 

honorowych obywateli Opola. Laudację nt. Hansa-Gerta Poetteringa wygłosiła Danuta 

Jazłowiecka.  

 

W trakcie wystąpienia Europosłanka podkreśliła, że tytuł ten przyznano za działania na rzecz 

poszerzenia UE i przełamywania dawnych stereotypów. "Niech to wyróżnienie będzie dla pana 

naszym ukłonem i wyrazem największego uznania dla pana działań zmierzających do zjednoczenia 

Europy, bo dzisiaj to dzięki panu my też możemy mówić o naszej Europie" – powiedziała 

Europosłanka.  

Posłanka Jazłowiecka podczas uroczystości wręczenia tytułów honorowego 

obywatela Opola w dniu 3.11.2014 r. 



Współpraca z mediami  

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

Unia Europejska bez tajemnic. 

 

 Radio Doxa oraz Posłanka Danuta Jazłowiecka nieprzerwanie od 2010 roku realizują wspólnie cykl 

europejskich audycji noszących nazwę: „Unia bez Tajemnic”. W okresie pomiędzy lipcem a grudniem 

2014 r. Danuta Jazłowiecka oraz jej rozmówcy gościli z anteny w domach radiosłuchaczy aż 16 razy. 

Celem cyklu audycji jest przedstawienie słuchaczom z terenu Opolszczyzny kulisów funkcjonowania UE 

oraz jej instytucji od kuchni.  

Audycje w drugim półroczu 2014 r. poświęcono m.in.: podsumowaniu wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, roli kobiet w polityce, aktywności fizycznej młodych Europejczyków, europejskiemu 

kryzysowi finansowemu, partycypacji społecznej i żeglowności rzeki Odry. 

 
Danuta Jazłowiecka wraz z rozmówcami w parlamentarnym studio radiowym. 



Plany na najbliższe półrocze 

 

 

W ciągu następnych sześciu miesięcy Danuta Jazłowiecka nadal będzie angażowała się  

w prace w Parlamencie Europejskim oraz realizowała kolejne przedsięwzięcia w regionie. 

Najbliższe plany zakładają m.in. 

 

•udział w pracach Komisji Zatrudnienia oraz Komisji Spraw Gospodarczych, 

•rozpoczęcie prac nad nowym Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych, 

•udział w pracach nowo powołanej Komisji ds. interpretacji prawa podatkowego, 

•organizacja finałów konkursów z cyklu Pokaż Język: Odkryj Szekspira, Starcie Tytanów oraz  

  I know I can,  

• udział w spotkaniach ze studentami, poświęconych pracy w Parlamencie Europejskim, 

• organizacja wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego, 

• organizacja konkursu plastycznego „Moja Europa”, 

• organizacja wizyty studyjnej w Fabryce „Nestle” w Namysłowie. 

 

  

 



Z  bieżącymi działaniami Posłanki Danuty Jazłowieckiej można zapoznać się również  

odwiedzając  jej stronę internetową oraz profile na popularnych portalach społecznościowych: 

 Facebook (www.facebook.com/djazlowiecka)  

 Twitter (www.twitter.com/djazlowiecka) 

 YouTube (www.youtube.com/danutajazlowiecka)  
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