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PARLAMENT EUROPEJSKI
Trzy lata w Brukseli
W lipcu 2012 roku minęły trzy lata odkąd Danuta Jazłowiecka sprawuje mandat eurodeputowanej
reprezentując nasz kraj i swoich wyborców - mieszkańców regionu dolnośląsko - opolskiego.
Danuta Jazłowiecka w Parlamencie Europejskim jest członkiem polskiej delegacji w centroprawicowej
Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której przynależą posłowie z PO oraz PSL. EPL jest obecnie
największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. Do niedawna opolska europosłanka była
członkiem Prezydium Klubu PO-PSL pełniąc dwie funkcje: koordynatora do spraw gospodarczych i ochrony
środowiska oraz skarbnika.
Jej pracę, podobnie jak niemalże każdego z europosłów można podzielić na trzy ośrodki zaangażowania –
Parlament Europejski w Brukseli, Parlament Polski w Warszawie oraz pracę w regionie. Działania Danuty
Jazłowieckiej
w
Parlamencie
Europejskim
polegają
głównie
na
pracy
merytorycznej
w komisjach parlamentarnych – jest pełnym członkiem Komisji EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Społeczne)
oraz członkiem zastępcą w Komisji ECON (Sprawy Gospodarcze i Monetarne). W Komisji EMPL zajmuje
się polityką zatrudnienia oraz wszelkimi aspektami polityki społecznej takimi jak warunki pracy,
ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna. Natomiast kompetencje Komisji ECON dotyczą zarówno
polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz
europejskiego systemu walutowego i finansowego.
Posłanka jest także członkiem Delegacji ds. Relacji z Chińską Republiką Ludową oraz członkiem zastępcą
Delegacji ds. Relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Aktywnie angażuje się głównie w inicjatywy delegacji
ds. Chin, starając się uczestniczyć w większości organizowanych inicjatyw i wyjazdów szkoleniowych do
Chin, np. na przełomie marca i kwietnia eurodeputowana, jako członek Delegacji, udała się z wizytą na
Tajwan. Członkowie delegacji spotkali się między innymi z Ministrem Obrony, Andrew Yang'iem oraz
Ministrem Spraw Zagranicznych, Kuoyu Tung'iem. Mieli także możliwość zapoznania się z sytuacją
gospodarczą i społeczną na Tajwanie.

Praca w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – EMPL
Bardzo dużo czasu Danuta Jazłowiecka poświęca zagadnieniom wynikającym z pracy w komisjach.
Szczególnie intensywnie zajmuje się kwestiami związanymi z zatrudnieniem oraz rynkami pracy
w Europie w sytuacji kryzysu gospodarczego i finansowego wywierającego długotrwałe
i intensywne skutki nie tylko na gospodarkę europejską lecz również na wskaźnik zatrudnienia
oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki. Ważne miejsce w pracy eurodeputowanej zajmują
także kwestie systemów kształcenia, bezrobocia wśród młodzieży, migracje zarobkowe, starzenie
się społeczeństwa europejskiego i wpływ tych problemów na ogólną sytuację Unii Europejskiej.
Posłanka Jazłowiecka zainteresowała Komisję Europejską!
Mając na uwadze fakt, że większość ostatnich i obecnych reakcji na kryzys gospodarczy opiera się na
krótkoterminowych celach ukierunkowanych głównie na przywrócenie stabilności finansów publicznych,
Danuta Jazłowiecka, zainspirowana pracą belgijskiego profesora Franka Vandenbroucke, przygotowała dla
Komisji EMPL sprawozdanie, w którym zachęca Unię Europejską oraz poszczególnie państwa
członkowskie do opracowania skoordynowanego planu inwestycji społecznych, którego głównym celem
powinna być aktywizacja społeczeństwa europejskiego oraz wyposażenie obywateli w instrumenty mające
im pomóc w elastycznym dostosowaniu się do zmiennych warunków ekonomicznych i społecznych.
Dodatkowo w swoim sprawozdaniu Danuta Jazłowiecka zachęca do zreformowania polityki społecznej
poprzez odejście od modelu standardowej redystrybucji środków pomiędzy środowiska potrzebujące
i pójście w kierunku innowacyjnych inwestycji w kapitał ludzki. Posłanka nawoływała również do dyskusji
nad „Paktem na rzecz inwestycji społecznych", który podobnie jak podpisany niedawno pakt fiskalny,
nadawałby Unii prawa koordynacji i monitoringu polityki społecznej Państw członkowskich. Sprawozdanie
autorstwa Danuty Jazłowieckiej zyskało wielkie zainteresowanie ze strony Komisji Europejskiej, która
kontaktowała się z w celu realizacji jego zapisów. W listopadzie na Sesji Plenarnej w Strasburgu
europarlamentarzyści będą głosowali nad ostateczną wersją sprawozdania.

Praca w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – EMPL

W ramach pracy w parlamentarnych komisjach posłowie w imieniu Parlamentu przygotowują
tzw. raporty czyli poprawki do propozycji Komisji Europejskiej. Danuta Jazłowiecka
odpowiedzialna jest za przygotowanie raportu dotyczącego delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług, ze względu na wagę i zawiłość zagadnienia nazywanego „Puszką Pandory”.
Danuta Jazłowiecka wybrana na sprawozdawcę tzw. Puszki Pandory.
Danuta Jazłowiecka została sprawozdawcą dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i już w kwietniu 2012 rozpoczęła
intensywne konsultacje z partnerami społecznymi, reprezentującymi zarówno pracowników, jak
i pracodawców. Jako poseł sprawozdawca, będzie odpowiadała za prowadzenie prac nad projektem
dyrektywy na forum PE, który o ostatecznym kształcie zapisów zadecyduje wspólnie z państwami
członkowskimi. Kwestie poruszane w projekcie dyrektywy są bardzo ważne dla obywateli naszego kraju,
a także dla mieszkańców Opolszczyzny, skąd od dawna, a w ostatnich latach szczególnie do pracy za
granicę wyjeżdża, bardzo dużo zwłaszcza młodych ludzi. Są to zarówno pracownicy delegowani jak tacy,
którzy na własną rękę szukają w krajach Unii zajęcia dla siebie. Prace nad sprawozdaniem rozpoczną się we
wrześniu, a przyjęcie dyrektywy przez komisję EMPL planowane jest na pierwszą połowę 2013 roku.

Danuta Jazłowiecka z przedstawicielami Komisji
Europejskiej na spotkaniu poświęconemu
delegowaniu pracowników

Praca w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – EMPL
W najbliższych miesiącach Danuta Jazłowiecka będzie także pracowała nad Białą Księgą pt. "Plan na
rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur". W opublikowanej w lutym Białej Księdze Komisja
Europejska zawarła 25 rekomendacji i propozycji działań, w tym między innymi propozycję wydłużenia
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Podczas debaty na forum Parlamentu Europejskiego
europosłanka opowiedziała się za wydłużeniem aktywności zawodowej. Podkreśliła jednak, że zmiany
wieku przejścia na emeryturę powinny być połączone z kompleksowymi działaniami na rzecz poprawy
opieki zdrowotnej, przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób starszych, zapewnienia dostępu do
szkoleń i elastycznych form zatrudniania. Na początku czerwca, w ramach prac nad Białą Księgą,
eurodeputowana wzięła udział w wysłuchaniu publicznym o emeryturach, organizowanym w Parlamencie
Europejskim przez Europejską Partię Ludową. Podczas spotkania przedstawiła system emerytalny
obowiązujący w Polsce. W marcu 2012 roku Komisja Europejska opublikowała propozycje pakietu ustaw,
w którym nakreśliła ramy dla polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Według Komisji
Europejskiej w ciągu najbliższych siedmiu lat środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) czy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) będą głównie przeznaczone na
inwestycje mające na celu poprawę wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w UE. W latach 2007-2013
Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Społecznego ok. 9,7 mld EUR. Środki te, wraz z dodatkowymi
funduszami z budżetu krajowego, zostaną w całości przekazane na realizację projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponieważ propozycja Komisji Europejskiej na lata 2014-2020
zawiera szereg zmian w odniesieniu do sposobu programowania i wydatkowania środków w ramach
funduszy strukturalnych Danuta Jazłowiecka, będąc członkiem komisji EMPL, mocno zaangażowała się
w prace nad projektem rozporządzenia ws. EFS, a także rozporządzenia ogólnego, zawierającego zapisy
wspólne dla wszystkich funduszy strukturalnych. Składając poprawki do sprawozdań w komisji
Zatrudnienia i Spraw Społecznych eurodeputowana zaproponowała rozwiązania mające na celu:
wprowadzenie bardziej elastycznych zasad w odniesieniu do programowania i wydatkowania środków,
zapewnienie państwom członkowskim większej swobody w decydowaniu o koncentracji środków
w obszarach tematycznych wybranych na podstawie pogłębionej analizy społeczno-gospodarczej kraju
i regionów oraz wprowadzenie lepszej koordynacji pomiędzy działaniami realizowanymi przez Europejski
Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Praca w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych ECON
Podczas ostatniego półrocza członkowie komisji ECON kontynuowali prace nad
rozwiązaniami mającymi na celu jeszcze silniejsze zaostrzenie dyscypliny finansowej oraz
nadzoru nad finansami publicznymi w Unii Europejskiej.
Na początku roku członkowie komisji ECON, w ramach procedury konsultacji, prowadzili prace nad
"Traktatem o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej", który miał
wprowadzić surowsze zasady w odniesieniu do dyscypliny finansowej. Od samego początku Danuta
Jazłowiecka wraz z innymi członkami klubu PO - PSL, opowiadała się za tym, aby umowa oparta była
o zasadę wspólnotowości oraz silne instytucje europejskie. Między innymi dzięki jej zabiegom Parlament
Europejski w przyjętej rezolucji jasno podkreślił, iż kraje spoza strefy euro powinny mieć prawo
uczestniczenia w posiedzeniach eurogrupy. Po raz kolejny europosłowie opowiedzieli się przeciwko
Europie dwóch prędkości i przyznali prawo krajom spoza strefy euro do decydowania o przyszłości
wspólnej waluty. W komisji ECON Danuta Jazłowiecka dużo czasu poświęciła pracy nad projektami aktów
legislacyjnych wprowadzających nowe przepisy podatkowe. Były to: Projekt dyrektywy ws. opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz Projekt dyrektywy ws. wspólnej skonsolidowanej
podstawy opodatkowania.

Danuta Jazłowiecka podczas wysłuchania publicznego w PE

Praca w Komisjach EMPL i ECON
Parlament Europejski organizuje tysiące spotkań i konferencji w państwach członkowskich,
zapraszając głównie europosłów, którzy są zaangażowani w ich tematykę. Danuta Jazłowiecka
stara się więc w miarę możliwości uczestniczyć w wyjazdach poświęconych zakresowi
tematycznemu danej komisji.
17 maja Danuta Jazłowiecka wystąpiła podczas konferencji pt. "Na fali demograficznej-polityka publiczna
wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie", organizowanej w Warszawie pod patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W dniach 31 maja - 1 czerwca eurodeputowana była
w Lizbonie na odbywającym się cykliczne seminarium "European Ideas Network" poświęconym polityce
demograficznej, na którym poprowadziła panel poświęcony problemowi bezrobocia wśród młodzieży.
Natomiast 11 czerwca, udała się z roboczą wizytą do siedziby Europejskiego Banku Centralnego. Podczas
spotkania europosłowie mieli okazję wymienić poglądy z Panem Benoit Coeure na temat sytuacji
gospodarczej i społecznej oraz wpływu polityki fiskalnej na realizowanie celów strategii Europa 2020.
Danuta Jazłowiecka z Komisarzem
Lalszlo Andorem

KRAJ I OKRĘG WYBORCZY DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI
Współpraca z Parlamentem Polskim
Danuta Jazłowiecka jest koordynatorem współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim,
a Parlamentem Polskim i głównym organizatorem spotkań roboczych posłów do Parlamentu
Europejskiego z posłami zasiadającymi w Polskim Sejmie z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Spotkania inicjowane w Warszawie przez eurodeputowaną służą wymianie doświadczeń, dobrych praktyk
i odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, realizowane są tematycznie. W spotkaniach zawsze uczestniczy
odpowiedni minister oraz europosłowie zasiadający w odpowiednikach polskich komisji w Parlamencie
Europejskim.
W minionym półroczu Danuta Jazłowiecka zorganizowała w Warszawie niezwykle ważne spotkanie
poświęcone przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jej zaproszenie do stolicy naszego kraju
przyjechała Elisabeth Morin-Chartier, francuska europosłanka przygotowująca w PE sprawozdanie
dot. przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego po 2014 roku. Była to niepowtarzalna okazja dla strony
polskiej do przekazania swoich sugestii dotyczących kształtu Europejskiego Funduszu Społecznego po 2014.
W spotkaniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentował Jarosław Orłowski, Podsekretarz Stanu.
Danuta Jazłowiecka z Marszałek Ewą Kopacz

Działania na rzecz samorządu
Danuta Jazłowiecka jako były wieloletni aktywny samorządowiec dobrze wie jak trudne i ważne
zadania realizuje samorząd terytorialny. Dlatego tak chętnie podejmuje działania wspierające jego
funkcjonowanie. Ostatnie półrocze obfitowało w dyskusje na temat funduszy: unijnych
i sołeckiego.
Po 2014 roku zmieni się budżet UE oraz zasady unijnych dotacji, aby jak najlepiej przygotować region do
nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zmian w zasadach przyznawania środków unijnych
europosłanka zainicjowała dwa ważne wydarzenia, które zrealizowała we współpracy z lokalnymi
samorządami.
Ile milionów euro z Unii trafi na Opolszczyznę?
Danuta Jazłowiecka we współpracy z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego zaprosiła
5 marca 2012 br. do Prószkowa blisko dwieście osób, w tym władze powiatów, miast, gmin,
parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i świata nauki, które żywo dyskutowały na
temat budżetu UE na lata 2014-2020 i tego jaka jego część trafi na Opolszczyznę. To wszystko w ramach
konferencji O przyszłości regionu w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, której gościem
specjalnym był Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ekspert od polityki spójności i rozwoju
regionalnego. Po prezentacji głównych założeń nowego budżetu UE, gość odpowiadał na ogromną liczbę
pytań uczestników. Temat spotkania był na tyle interesujący, że zgromadzeni zaproponowali kolejne
w drugiej połowie roku, kiedy plany budżetowe UE będą bardziej uszczegółowione.

Danuta Jazłowiecka z Józefem Sebestą
i Ryszardem Zembaczyńskim

Działania na rzecz samorządu
Elisabeth Morin-Chartier szukała pomysłów na Opolszczyźnie.
Po 2014 roku zmienią się zasady pozyskiwania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS). Jak najlepiej przygotować do zmian przyszłych beneficjentów? Umożliwiając im konsultację
u osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przyszły kształt proponowanych zmian. Tak też zrobiła Danuta
Jazłowiecka zapraszając w maju br. do Polski Elisabeth Morin-Chartier. Francuska europosłanka była
gościem specjalnym zorganizowanej 8 maja br. przez Danutę Jazłowiecką razem z Maciejem Sonikiem Starostą Krapkowickim spotkania Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020: szanse i wyzwania. Cel
spotkania był jasny: przekazanie Elisabeth Morin-Chartier sugestii jak powinien wyglądać EFS
w przyszłości i jak przygotować się do zmian proponowanych przez Parlament Europejski.
Sołtysi z całego województwa spotkali się z Danutą Jazłowiecką w Rudziczce.
14 kwietnia 2012 r. Eurodeputowana wzięła udział w corocznym spotkaniu Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Opolskiego zorganizowanym we wsi Rudziczka (pow. prudnicki). Sołtysi z całej
Opolszczyzny spotkali się by dyskutować nad Funduszem Sołeckim, który powstał właśnie dzięki
wcześniejszej pracy w Sejmie RP opolskiej europosłanki. Podczas spotkania szczególnie ważnym
tematem była kwestia kumulowania środków Funduszu Sołeckiego jako środków własnych, które mogłyby
być wykorzystane przy realizacji projektów unijnych. Podniesiono także kwestię obligatoryjnego
wprowadzenia Funduszu Sołeckiego w każdej gminie, jako ważnego czynnika wpływającego na jej rozwój
oraz zwrócono uwagę na konieczność uzgadniania strategii rozwoju gmin także bezpośrednio
z przedstawicielami sołectw. Zebrani skorzystali z obecności eurodeputowanej by porozmawiać również
o bieżących zagadnieniach.
Danuta Jazłowiecka, Aneta Raik
(tłumacz), Elisabeth Morin-Chartier,
Maciej Sonik , Józef Sebesta oraz
Paulina Mucha (MRR) na konferencji
prasowej w Górażdzach

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Absolwenci coraz częściej swój kontakt z pracą zaczynają od …bezrobocia. Wśród działań
podejmowanych przez europosłankę jest wiele tych, które mają stworzyć młodym szanse na lepszy
start do kariery zawodowej.

Po pierwsze – praktyka kluczem do sukcesu. Staże i praktyki w biurach Danuty Jazłowieckiej.
Od początku sprawowania mandatu eurodeputowanej Danuta Jazłowiecka stwarza młodzieży
niepowtarzalne okazję zdobywania doświadczenia zawodowego w swoich biurach. Każdy z młodych
współpracowników otrzymuje zaświadczenie o odbytym stażu, praktykach czy wolontariacie. Tam mogą
poznać zasady funkcjonowania biura jak uczą się właściwej komunikacji, pracy zespołowej i planowania
zadań własnych. Nabór na praktykantów i wolontariuszy w opolskim biurze jest prowadzony stale. Stażyści
do brukselskiego i opolskiego biura Danuty Jazłowieckiej są przede wszystkim wyłaniani w drodze
konkursów. Ostatni został zorganizowany 9 maja z okazji Dnia Europy. Wówczas Danuta Jazłowiecka
zaprosiła studentów do udziału w Teście wiedzy o Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Test
napisało 40 osób, ale to pierwsze trzy, które uzyskały największą ilość punktów nagrodzone zostały
płatnymi stażami w opolskim biurze europosłanki. Informacje o konkursach oraz zasadach zgłaszania się
na praktykę i wolontariat, a także wrażenia studentów ze współpracy z europosłanką i jej zespołem
znajdują się na stronie internetowej www.jazlowiecka.pl. W okresie styczeń-czerwiec 2012 w biurach
Danuty Jazłowieckiej w Brukseli i Opolu doświadczenie zdobyło 19 osób.
Studenci piszący Test Wiedzy o Prezydencji Polski w Radzie UE

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Znajomość języków obcych jest pomocna nie tylko na polu zawodowym, ale i w życiu codziennym
dlatego też wśród działań realizowanych przez opolską europosłankę znalazły się również te, które
zachęcają młodzież do nauki języka angielskiego.
Po drugie – znajomość języków obcych. Pokaż Język Danucie Jazłowieckiej!
Blisko trzydzieści zespołów i ponad sto osób z całej Opolszczyzny rapowało po angielsku w ramach
konkursu „Pokaż Język”, zorganizowanym w styczniu i lutym br. przez Danutę Jazłowiecką. Finałowa
dziesiątka zmierzyła się ze sobą 18 lutego w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Najlepsi zostali nagrodzeni
odtwarzaczami mp4, wyjazdami do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu RP. Ponadto jury wyróżniło
sześć zespołów, które nie dostały się do finałowej dziesiątki, a ułożony przez nich tekst cechował się
wysokimi walorami językowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu, czyli 28 zespołów, otrzymali również
pamiątkowe dyplomy, słowniki oraz zestawy upominków.
Po trzecie – spotkania z praktykami, czyli czego nie dowiesz się w szkole?
Praca w Parlamencie Europejskim daje możliwość nawiązywania ciekawych kontaktów. Danuta
Jazłowiecka robi wszystko by mogła korzystać z nich również młodzież:
ONZ obraduje w opolskim Ratuszu.
W dniach 3-5 stycznia br. III LO w Opolu wraz z Młodzieżową Radą Miasta Opola zorganizowały pod
honorowym patronatem Danuty Jazłowieckiej symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych
(Model United Nations - MUN). W rolę delegatów z całego świata wcielili się licealiści ze wszystkich
województw kraju. Na prośbę młodzieży Danuta Jazłowiecka zaprosiła do debaty ks. Marka Trzeciaka –
proboszcza parafii Św. Wojciecha oraz Matki Boskiej Bolesnej w Opolu, wieloletniego misjonarza krajów
Ameryki Południowej, której obrady MUN właśnie dotyczyły. Była to zatem doskonała okazja dla młodzieży
do dyskusji na tematy z jakimi borykają się Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa z osobą doskonale
zorientowaną w tamtejszych realiach. Ponadto wszyscy delegaci zostali wyposażeni przez europosłankę
w materiały biurowe, z których mogli korzystać w trakcie obrad.

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Danuta Jazłowiecka z ochotą odpowiada na prośby środowiska studenckiego dotyczące
współpracy oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów z czołowymi ekspertami z różnych dziedzin.
Uniwersytety dyskutują o akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej.
22 lutego do Polski na prośbę studentów europosłanka zaprosiła Wiesława Tarkę - Ambasadora
Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji. Gość wziął udział w seminarium „Chorwacja 28 członkiem UE”,
organizowanym przez Danutę Jazłowiecką we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UO.
Ambasador Tarka oraz Posłanka Jazłowiecka spotkali się również z wrocławskimi studentami w Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie
obydwu spotkań Danuta Jazłowiecka oraz Ambasador Wiesław Tarka omówili m.in. przebytą drogę
Chorwacji do Unii Europejskiej, proces kształtowania się postaw proeuropejskich, jak i sceptycznych
wobec akcesji na tle doświadczeń historycznych kraju oraz regionu.

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

Działania na rzecz młodzieży i studentów
Planowanie ścieżki edukacji, właściwe postawy życiowe i szczególnie możliwości jakie daje
młodzieży UE są przedmiotem spotkań eurodeputowanej w szkołach.
Po czwarte – stały kontakt z młodzieżą i studentami
Wychodząc z założenia, że stały kontakt z młodzieżą jest niezbędny jeśli chce się umiejętnie wyczuć jej
potrzeby Danuta Jazłowiecka systematycznie spotyka się z uczniami i studentami. Dla młodzieży spotkania
z europosłanka są doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat otaczającej ich rzeczywistości.
Z kolei dla niej jest niczym zastrzyk energii, motywujący do dalszej pracy. Dlatego tak dużą wagę Danuta
Jazłowiecka przykłada do regularnych wizyty w szkołach i na uczelniach. Z przyjemnością odpowiada na
liczne zaproszenia i bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez młodzież i kadrę
dydaktyczna. W ubiegłym półroczu do tego typu spotkań dochodziło ośmiokrotnie: 04.01.2012 r. w Zespole
Szkół w Chróścinie, 10.01.2012 r. w I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie, 20.02.2012 r. w PG nr 5
w Opolu, 23.02.2012 r. w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu, 25.02.2012 r. na Wydziale
Teologicznym UO, 16.04.2012r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, 28.05.2012 r. na Politechnice
Opolskiej podczas konferencji naukowej „Społeczeństwo internautów, a kultura globalna…” i 04.06.2012 r.
ponownie na Politechnice Opolskiej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jaka Polska? W jakiej
Unii Europejskiej”.
Danuta Jazłowiecka i opolscy
gimnazjaliści, którzy wzięli udział
w muzycznym konkursie „Pokaż Język!”

Działania na rzecz mieszkańców
Danuta Jazłowiecka od lat obdarzana jest przez mieszkańców Opolszczyzny dużym zaufaniem
i sympatią, czemu dali wyraz wybierając ją, jako swojego przedstawiciela, najpierw do Sejmu RP na
dwie kadencje, a później do Parlamentu Europejskiego, dlatego tak ważny jest dla niej stały kontakt
z mieszkańcami regionu.
Indywidualne spotkania z Eurodeputowaną
Znając otwartość Danuty Jazłowieckiej i chęć niesienia pomocy niemal w każdej sprawie mieszkańcy
wielokrotnie zwracali się do niej, jako do posłanki na Sejm RP, z prośbą o interwencję lub wskazanie
rozwiązania ich problemów prywatnych i instytucjonalnych. Tych próśb Danuta Jazłowiecka nigdy nie
ignorowała. Siła przyzwyczajenia mieszkańców, że zawsze jest do ich dyspozycji powoduje, że nadal
zwracają się do niej z podobnymi prośbami, mimo że jej kompetencje jako eurodeputowanej istotnie się
zmieniły. Niemniej jednak w miarę swoich możliwości europosłanka ciągle służy swoją pomocą.
W omawianym okresie zaangażowała się w około 20 spraw, dla których szukała z powodzeniem
najlepszego rozwiązania. Danuta Jazłowiecka przyjmuje osobiście mieszkańców w swoim opolskim biurze
poselskim po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania lub za pośrednictwem swoich asystentów.

Danuta Jazłowiecka w trakcie spotkania z mieszkańcami Opola

Działania na rzecz mieszkańców

Dużo mówi się o Unii Europejskiej, Komisji, Parlamencie, jednak aby dobrze zrozumieć jak
funkcjonują jej mechanizmy najlepiej zobaczyć stolicę Europy na własne oczy – taką możliwość
daje mieszkańcom regionu Danuta Jazłowiecka
Opolanie w Brukseli
W celu umożliwienia jak największej grupie Opolan odwiedzenia Parlamentu Europejskiego, poznania
zasad jego funkcjonowania oraz pracy parlamentarzystów opolska europosłanka organizuje cyklicznie dwa razy w roku - bezpłatne wyjazdy studyjne do Brukseli dla różnych grup społecznych. Do udziału
w wyjazdach zaprasza m.in. laureatów konkursów wiedzy o Unii Europejskiej, członków szkolnych
klubów europejskich, uczelnianych kół naukowych, najaktywniejszych uczestników spotkań, w których
bierze udział, ale też emerytów, dla których to jedyna szansa zwiedzanie do PE. W marcu i czerwcu br.
kolejna już grupa 100 Opolan odwiedziła Brukselę. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzali Parlament
Europejski i Parlamentarium – nowoczesne multimedialne muzeum Parlamentu Europejskiego oraz
uczestniczyli w prelekcji o jego funkcjonowaniu. Grupa spotkała się także z Danutą Jazłowiecką. Była to
okazja do bezpośredniej rozmowy na temat jej pracy i zespołu, z którym pracuje. Ponadto uczestnicy
wyjazdu mieli okazję zwiedzić najbardziej charakterystyczne zabytki stolicy Belgii oraz Brugię.

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

Działania na rzecz przedsiębiorców
Przedsiębiorcy to grupa, z którą Danuta Jazłowiecka od dawna pozostaje w stałych kontaktach
szczególnie poprzez Business Centre Club oraz pozostałe organizacje okołobiznesowe. Europosłanka
ceni sobie możliwość bezpośredniego korzystania z doświadczeń przedsiębiorców i wykorzystywania go
w swojej pracy w Parlamencie Europejskim.
Europejska Kobieta Biznesu na 20. Edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji 2011
Na wniosek europosłanki Europejska Rada Kobiet Biznesu (CEFEC), będąca częścią francuskiej Rady
Handlowej w listopadzie 2011 roku przyznała tytuł Europejskiej Kobiecie Biznesu Pani Cecylii Zdebik, byłej
prezes brzeskiej „Odry”. W styczniu 2012 r. w Opolu w trakcie uroczystej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji
miało miejsce oficjalne wręczenie wyróżnienia zdobywczyni tego prestiżowego tytułu.

Inwestorzy stołują się w Kędzierzynie-Koźlu.
10 lutego 2012 r. Danuta Jazłowiecka udała się do Kędzierzyna-Koźla by wziąć udział w „Śniadaniu Inwestorów”,
organizowanym przez Tomasza Wantułę – Prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Spotkanie miało formę dyskusji. W jej
trakcie Danuta Jazłowiecka wraz z posłanką Janiną Okrągły oraz posłem Andrzejem Bułą zadeklarowali
wspieranie wybranych projektów, które przyczynią się do rozwoju miasta.

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę
Europejskiej Kobiety Biznesu

Działania na rzecz potrzebujących

W wirze obowiązków i zadań, kursując pomiędzy Brukselą, Warszawą, a Opolem Danuta
Jazłowiecka pamięta także o tych, którzy naszej uwagi potrzebują najbardziej.
W styczniu br. opolska europosłanka wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przekazując fanty na
licytację w tym m.in. kask Solidarności z podpisem prof. Jerzego Buzka oraz piłkę z autografem Christo
Stoiczkowa. Natomiast marcu i kwietniu eurodeputowana zorganizowała akcję 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. Informacje zachęcające do przekazania 1% pojawiały się regularnie w okresie
marzec-kwiecień na stronie internetowej europosłanki oraz w popularnych portalach społecznościowych.

Danuta Jazłowiecka w trakcie finału WOŚP

Współpraca z mediami
Kontakt z przedstawicielami mediów jest dla Danuty Jazłowieckiej bardzo istotny. To z ich
pomocą w dużej części komunikuje się z mieszkańcami regionu. Europosłanka dokłada wszelkich
starań by przekazywane im informacje przygotowane były starannie i rzeczowo.
Europosłanka aktywna w sieci
Według Instytutu Spraw Publicznych, niezależnego ośrodka analityczno-badawczego, Danuta
Jazłowiecka jest drugim najaktywniejszym polskim europosłem w sieci. Takie wnioski płyną z raportu
„Polscy posłowie na półmetku kadencji Parlamentu Europejskiego” opublikowanego na początku br.
Autorzy raportu badali m.in. jak europosłowie korzystają z mediów społecznościowych (Facebook) oraz
czy komunikują się z wyborcami drogą elektroniczną. Danuta Jazłowiecka została wysoko oceniona za
odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez „Tajemniczego Obywatela”. Podając się za „zwykłych
obywateli” autorzy raportu zadali wszystkim polskim posłom pytania dotyczące Unii Europejskiej za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kont na Facebooku.
Danuta Jazłowiecka w towarzystwie opolskich dziennikarzy
– Barbary Olińskiej i Mateusza Magdziarza

Współpraca z mediami

Czas by region się obudził – Nowa Trybuna Opolska
13 stycznia br. w Nowej Trybunie Opolskiej pojawił się wywiad przeprowadzony przez redaktora
naczelnego Krzysztofa Zyzika z Danutą Jazłowiecką, w którym europosłanka przedstawiła swoją wizję
rozwoju Opolszczyzny.
O inwestycjach w rynki pracy dla telewizji Polsat News
8 marca 2012 r. europosłanka była gościem kanału Polsat News. Tematem rozmowy były inwestycje
w rynki pracy.
Brukselski punkt widzenia dla OTTO Magazine
W marcu 2012 r. w magazynie OTTO Magazine został opublikowany artykuł Danuty Jazłowieckiej na
temat obecnej sytuacji Polaków i rynku pracy w Holandii w związku z szokującym portalem internetowym
Partii Wolności (PVV) oraz stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w tej kwestii. Magazyn jest wydawany
w języku polskim, holenderskim, niemieckim i angielskim w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy
i dystrybuowany pracownikom oraz klientom OTTO w Polsce, Holandii, Niemczech, na Słowacji,
Węgrzech i w Czechach.

Danuta Jazłowiecka w studiu Polsat News

Współpraca z mediami
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, społecznej odpowiedzialność
biznesu, polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej, migracji zarobkowych, kształtu Europejskiego
Funduszu Społecznego po 2014 r., gazu łupkowego oraz kontrowersyjnej umowy ACTA. Wiele audycji
jest prowadzonych przy telefonicznym udziale słuchaczy. W okresie od stycznia do czerwca br. zostało
zrealizowanych 80 programów.
Komunikaty prasowe
Każde wydarzenie z udziałem Danuty Jazłowieckiej jest poprzedzane komunikatem prasowym
wysyłanym do mediów. W okresie od 1 stycznia do 30 maja br. Danuta Jazłowiecka była wymieniana
i cytowana w ponad 60 artykułach i informacjach prasowych. Jeżeli chcieliby Państwo znaleźć się wśród
odbiorców komunikatów przygotowywanych przez Biuro Danuty Jazłowieckiej prosimy o wysłanie
wiadomości e-mail na adres media@jazlowiecka.pl
Danuta Jazłowiecka
w rozmowie z TVP Opole

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.:
• Wizyty grupy Opolskich Dziouch w Strasburgu;
• Promocja bezpiecznej jazdy na rowerze we współpracy z UM Kędzierzyna – Koźla w trakcie 69. Tour
de Pologne;
• Organizacja II i III etapu projektu „Pokaż język”.
• Organizacja spotkań warsztatowo – szkoleniowych w Głogowie dotyczących aktywizacji kobiet 45+
we współpracy z posłanką na Sejm RP Ewą Drozd;
• Kontynuacja realizacji audycji radiowych „Unia bez tajemnic” we współpracy z Radiem Plus;
• Organizacja konferencji poświęconej przyszłej perspektywie finansowej 2014-20 we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego;
• Organizacja konferencji poświęconej przyszłości bibliotek we współpracy z Biblioteką Wojewódzką;
• Spotkania z młodzieżą szkolną i studentami, które mają na celu rozpowszechnianie wiedzy o UE i PE,
• Wyjazdy studyjne do siedziby PE w Brukseli dla mieszkańców Opolszczyzny i Dolnego Śląska;
• Kontynuacja spotkań z wyborcami zarówno podczas konferencji, debat i innych przedsięwzięć,
w których bierze udział posłanka, jak również podczas spotkań indywidualnych w Biurze Poselskim;
• Kontynuacja spotkań z samorządowcami poprzez organizację wizyt przedstawicieli ministerstw
w okręgu wyborczym oraz w ramach innych inicjatyw własnych i zewnętrznych;
• Kontynuacja organizacji staży dla studentów oraz przyjmowania praktykantów i wolontariuszy
w biurze w Opolu;
• Kontynuacja współpracy z mediami;
• Zorganizowanie konkursów dla studentów dziennikarstwa, informatyki i studiów filologicznych;

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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