


Szanowni Państwo, 

  

mija moja pierwsza kadencja w Parlamencie Europejskim. Kadencja nowych doświadczeń, 

odpowiedzialnej pracy, ciekawych kontaktów. Cieszę się, że mogłam dotrzymać danego Państwu  na 

jej początku słowa i systematycznie przekazywać informacje o mojej pracy, w trakcie bezpośrednich 

spotkań, za pomocą mojej strony internetowej, mediów społecznościowych i oczywiście Raportów, 

które przygotowywałam co pół roku i oddawałam w Państwa ręce.  

Jestem przekonana, że taka forma kontaktu z Państwem, z moimi wyborcami,  pozwoliła na 

skuteczne, bieżące przekazywanie informacji o moich działaniach i funkcjonowaniu Parlamentu 

Europejskiego. Dziękuję za okazane zainteresowanie i życzę miłej lektury. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

 

Słowo wstępne 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Parlamencie Europejskim 

 

Ostatnie półrocze VII kadencji Parlamentu Europejskiego 

 

Danuta Jazłowiecka podczas VII kadencji  Parlamencie Europejskim była członkiem polskiej delegacji w Grupie 

Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której przynależeli posłowie z PO oraz PSL. EPL była wówczas największą 

grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. Prace PE podczas ostatniego półrocza koncentrowały się na 

zakończeniu procesu legislacyjnego dot. dyrektywy wdrożeniowej o delegowaniu pracowników i przeprowadzeniu 

głosowania na sesji plenarnej oraz na przygotowaniu do wyborów w maju 2014r. Na początku roku przyjęto również 

opinię autorstwa Danuty Jazłowieckiej nt. efektywności wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na 

starszych pracowników. 
 

Prace nad dyrektywą o delegowaniu pracowników, które w ich ostatecznym etapie polegały na tzw. trilogach, czyli 

spotkaniach trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską były decydującym 

momentem dla przyszłości tej formy mobilności w Unii Europejskiej. Finalnie zakończyły się wielkim sukcesem - 

projekt nowej dyrektywy, prowadzony przez opolską Europosłankę został poparty sporą większością głosów podczas  

końcowego głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 16 kwietnia 2014 r.  

Podobnie jak pozostali eurodeputowani Danuta Jazłowiecka brała udział w comiesięcznych posiedzeniach plenarnych 

Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie należała do grupy aktywnych parlamentarzystów – podsumowując całą 

kadencję,  159 razy zabierała głos w trakcie sesji oraz poza pracą nad własnym sprawozdaniem dot. delegowania 

pracowników, przygotowała poprawki do  wielu innych sprawozdań.  

 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Parlamencie Europejskim – komisja EMPL 

 

Zakończenie prac nad dyrektywą o delegowaniu pracowników.  

Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy dot. delegowania pracowników do pracy za granicę, który został 

przekazny do dwóch instytucji, wspólnie opowiedzialnych za przyjęcie nowych przepisów - Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej. W PE ze względu na tematykę (zatrudnienie) projekt trafił do Komisji ds. Zatrudnienia  

i Spraw Społecznych (EMPL), a konkretnie do jej członkini - Danuty Jazłowieckiej. Opolska europosłanka, będąc 

sprawozdawczynią w imieniu Parlamentu Europejskiego, koordynowała prace oraz przygotowała własne propozycje 

poprawek do projektu dyrektywy. Kwestie w nim poruszane są bardzo ważne dla obywateli naszego kraju, a także dla 

mieszkańców Opolszczyzny, skąd do pracy za granicę wyjeżdża, bardzo dużo ludzi. Są to zarówno pracownicy 

delegowani jak i tacy, którzy na własną rękę szukają w krajach Unii zatrudnienia. Dlatego też Danuta Jazłowiecka ze 

szczególną dbałością informowała jak najszersze grono zainteresowanych o prowadzonych w PE pracach,  

uczestnicząc w wielu spotkaniach konsultacyjnych i konferencjach. Na  jej stronie internetowej została utworzona 

specjalna podstrona poświecona wyłącznie pracownikom delegowanym. Od początku roku Europosłanka 

Jazłowiecka prowadziła wspólnie z przewodniczącą komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, Posłanką Pervenche 

Beres, oraz grecką Prezydencją, cotygodniowe negocjacje z Radą Unii Europejskiej, podczas których Komisja 

Europejska występowała w roli doradcy obu stron. Negocjacje ostatecznie zakończyły się sukcesem i przyjęty 16 

kwietnia w Parlamencie Europejskim projekt nowej dyrektywy, który w przeciągu miesiąca stał się oficjalna unijna 

dyrektywą. Państwa Członkowskie mają od tego momentu dwa lata na  przeniesienie dyrektywy do ustawodawstwa 

narodowego.  

 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania w Parlamencie Europejskim – komisja EMPL 

 

Przyjęcie opinii nt. efektywności wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na starszych 

pracowników. 

 

23 stycznia 2014 komisja ds. zatrudnienia i spraw socjalnych przyjęła opinię autorstwa opolskiej europosłanki Danuty 

Jazłowieckiej nt. wykorzystywania funduszy unijnych na starszych pracowników. Opinia wykazała ”iż ani instytucje 

unijne ani instytucje w państwach członkowskich nie prowadzą analizy efektywności wydatków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) na starszych pracowników. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy pieniądze mające na 

celu poprawę kwalifikacji, pomoc w znalezieniu pracy czy doradztwo zawodowe wśród osób po 45-tym roku życia 

przynoszą rezultaty czy może są bezproduktywnie trwonione.” 

 

Komisja ds. zatrudnienia przeanalizowała sytuację z punku widzenia rynku pracy i zaleciła rozwiązania mające na 

celu sprawdzenie czy inwestowane środki przekładają się na wzrost zatrudnienia wśród osób po 45tym roku życia. 

- Aby poprawić skuteczność wydawanych funduszy należy także zastanowić się przygotowaniem różnych programów 

dla różnych grup wiekowych. Osoby w wieku 45- 55 głównie potrzebują szkoleń i pomocy w przekwalifikowaniu się, 

natomiast osoby z grupy 55+w większym stopniu skorzystają na elastycznych formach pracy czy odpowiednim 

przygotowaniu miejsca pracy - powiedziała po głosowaniu Danuta Jazłowiecka. 

 

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej umożliwiającym wspieranie 

zatrudnienia, poprawę warunków pracy i wyrównanie szans dla wszystkich obywateli UE poszukujących pracy.  

W latach 2014- 2020 Polska w ramach EFS otrzyma ponad 11 miliardów euro. 

 

Parlament Europejski rozpoczął przerwę przedwyborczą po kwietniowej sesji plenarnej, zawieszając na czas 

kampanii oraz wyborów europejskich swoje prace. Prace rozpoczęto ponownie w pierwszym tygodniu czerwca 2014 

roku.  

 

 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

Opolskie Dziouchy podczas spotkania 

roboczego w Parlamencie Europejskim. 

Spotkanie w sercu Unii Europejskiej 

 

Ostatni, w tej kadencji, wyjazd Opolan do Parlamentu Europejskiego odbył się w kwietniu br. Jak zwykle maksymalnie 

zostały wykorzystane miejsca, które miała do dyspozycja opolska Eurodeputowana i jak zawsze wyjazd studyjny 

został przygotowany z dbałością o jego każdy szczegół. Tegoroczni uczestnicy bardzo docenili możliwość zwiedzenia 

Parlamentarium, a przede wszystkim pobyt w Parlamencie Europejskim, gdzie otarli się o parlamentarną 

rzeczywistość. Bardzo docenili spotkanie z Danutą Jazłowiecką, która poświęciła swoim gościom dużo czasu 

opowiadając o szczegółach pracy, a także możliwość zwiedzenia najatrakcyjniejszych miejsc w Brukseli i Brugii. 

Uczestnikami tegorocznego wyjazdu byli przede wszystkim laureaci konkursów o tematyce europejskiej i konkursów 

związanych z promocją nauki języków obcych oraz grupa emerytów dla których pobyt w PE jest szczególnym 

wydarzeniem i możliwością skonfrontowania swoich odczuć z przekazami medialnymi. 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

Wspólnie z Europosłanką podsumowali polską dekadę w UE. 

 

W ramach tegorocznego cyklu spotkań przy kawie z mieszkańcami, Danuta Jazłowiecka zaproponowała 

wspólne podsumowanie dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej pod hasłem „To już 10 lat - 

przyjdź i porozmawiajmy czy zmienił się Twój świat”. Wspólne dyskusje organizowane były we współpracy 

z polskimi parlamentarzystami i samorządowcami w różnych miastach. W mijającym półroczu 

Europosłanka zaprosiła mieszkańców na spotkania w Głuchołazach, Brzegu, Nysie, Krapkowicach, 

Wałbrzychu, Głogowie i Opolu.  



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz mieszkańców 

 

22. Finał WOŚP: bilet do Brukseli i kolacja z Europosłanką wylicytowane za 2000 PLN! 
 

- Gratuluję otwartego serca i z otwartym sercem czekam w Brukseli! - tak Danuta Jazłowiecka dziękowała Panu 

Adamowi, który wraz z Panią Natalią wylicytował za 2 000 PLN wyjazd dla dwóch osób do Brukseli, wspierając tym 

samym WOŚP.  12 stycznia 2014 r. większość Opolan była obecna na Rynku podczas 22. finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Wszyscy z niecierpliwością tradycyjnie wyczekiwali na Światełko do Nieba oraz licytacje 

wieczoru. Wśród nich znalazł się bilet dla dwóch osób do Brukseli, przekazany opolskiemu sztabowi przez Danutę 

Jazłowiecką. Licytacja trzydniowego pobytu w Brukseli była niezwykle zacięta, a kiedy opolska eurodeputowana 

niespodziewanie postanowiła "dorzuć" jeszcze wycieczkę do Brugii emocje sięgnęły zenitu.  Ostatecznie wszystkich 

licytujących przebił właśnie Pan Adam oferując 2 000 PLN. Cała wylicytowana kwota trafiła oczywiście do 

"orkiestrowej" puszki. 
 

 



Działania na rzecz mieszkańców 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Spotkanie przy kawie w Opolu organizowane 

było już po raz trzeci. 

Z widokiem na zatrudnienie 
 

17 lutego we wrocławskim Domu Europy przy ul. Widok odbyło się spotkanie poświęcone delegowaniu pracowników 

w UE oraz projektowi nowej dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej tej formy zatrudnienia i mobilności. Gościem 

specjalnym spotkania była europosłanka Danuta Jałowiecka, uczestnicząca w trwających od grudnia 2013 

trójstronnych negocjacjach pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską. 

 

Debata wpisała się w dyskusję na temat gospodarki w Unii Europejskiej, będącym jednym z kluczowych wątków 

kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego poprzedzającej wybory do tej instytucji. Wydarzenie zostało 

zorganizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo 

Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. 



Działania na rzecz najmłodszych 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do 

Parlamentu Europejskiego na pamiątkowej 

fotografii. 

Wystawę zakończył uroczysty finisaż, 

podczas którego zwycięzcom wręczono 

nagrody. 

Europa oczami najmłodszych 

 
W odpowiedzi na ogłoszoną w kwietniu br. drugą odsłonę konkursu plastycznego "Moja Europa. To już 10 lat! - Polska 

w Unii Europejskiej" do Biura Danuty Jazłowieckiej wpłynęło aż 89 unikalnych prac. Uczniowie szkół podstawowych 

przenieśli na papier własne wizje dekady Polski w strukturach unijnych. Wszyscy młodzi artyści wykazali się 

niezwykłą pomysłowością, talentem i zaangażowaniem. Jury złożone z pracowników opolskiej Galerii Sztuki 

Współczesnej wybrało spośród autorów wszystkich konkursowych prac trójkę zwycięzców, którzy otrzymali nagrody 

rzeczowe. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie posłużyły do stworzenia wystawy, którą mogliśmy 

podziwiać w maju w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz młodzieży 

 

W wyjeździe do Warszawy uczestniczyła m.in. 

młodzież, która zorganizowała Europejski 

Tydzień Młodzieży 2013 

Dekada w UE oczami uczniów i studentów 

 

W pierwszym półroczu 2014 roku Danuta Jazłowiecka spotkała się z uczniami kilkunastu szkół  

z województwa opolskiego, aby wspólnie z nimi podsumować 10 lat członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej. Na zaproszenie uczniów i nauczycieli europosłanka gościła m.in. w Zespole Szkół  

w Niemodlinie, Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, Publicznej Szkole Podstawowej w Malni 

czy Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach.  

Głównym wątkiem poruszanym w trakcie spotkań były korzyści z członkostwa Polski w UE, które uczniowie 

odczuli na własnej skórze – wybudowane hale i boiska sportowe, rozwój infrastruktury, możliwość 

swobodnego przemieszczania się po UE i uczestniczenia w wymianach międzynarodowych. Uczniów 

ciekawiła także sytuacja na Ukrainie, wejście Polski do strefy Euro czy  rozbudowa Elektrowni Opole.  

Minione półrocze obfitowało także w spotkania ze studentami opolskich i wrocławskich uczelni, gdzie 

oprócz podsumowania dekady europosłanka rozmawiała o protokole dyplomatycznym i antykryzysowych 

działaniach Unii Europejskiej.  

 



 

 

„Pokaz Język: I know I can” – 

wręczenie nagród i dyplomów. 

Działania na rzecz młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka z laureatami konkursu 

podczas spotkania w opolskim biurze. 

Wykorzystały swoją szansę i wyjadą do Parlamentu Europejskiego  

 
W styczniu 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs "Dałeś głos Jazłowieckiej, teraz ona daje go Tobie!”, w którym 

studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wcielili się w rolę redaktorów i przez 10 miesięcy mogli przesyłać 

artykuły przeznaczone na oficjalną stronę opolskiej opolskiej Europosłanki. Konkursowe jury wyłoniło zwycięzców, 

którzy w nagrodę wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Konkurs, który 

kierowany był do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z województwa opolskiego 

i dolnośląskiego, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, szczególnie zainteresowanej pracą dziennikarza. 

Dla wielu z nich była to niepowtarzalna okazja do zabrania głosu w ważnych sprawach europejskich oraz 

przekonania się na własne oczy jak wygląda Parlament Europejski.  



Działania na rzecz młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Danuta Jazłowiecka  podczas jednego ze 

spotkań z mieszkańcami Opola 

Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

Zawojowali scenę i wyjechali do Brukseli 

 
3 marca 2014 r. blisko 40 gimnazjalistów z Opolszczyzny i Dolnego Śląska zaprezentowało się na scenie Narodowego 

Centrum Polskiej Piosenki w trzeciej edycji konkursu "Pokaż Język: I know I can" organizowanego przez Danutę 

Jazłowiecką i NCPP pod patronatem Ryszarda Zembaczyńskiego, Prezydenta Miasta Opola oraz Haliny Bilik, 

Opolskiej Kurator Oświaty.  

 

Prawie 80 uczniów podjęło wyzwanie ułożenia tekstu zwrotek w języku angielskim do jednej z trzech 

zaproponowanych przez Danutę Jazłowiecką piosenek. Do finału dostało się 11 zespołów, które na scenie 

zaprezentowały swoją interpretację wybranego utworu. O wysokim poziomie konkursu świadczy werdykt jury - 

pierwszy raz w jego trzyletniej historii jury przyznało dwa pierwsze miejsca - zwyciężył zespół Little Ladies z 

Łambinowic oraz Lupus z Nysy. Zwycięzcy w nagrodę zwiedzili m.in. siedzibę Parlamentu Europejskiego, natomiast 

laureaci drugiego miejsca wzięli udział w lunchu europejskim z Danutą Jazłowiecką. Nagrodę rzeczową w postaci 

ilustrowanych słowników języka angielskiego otrzymali laureaci trzeciego miejsca. Ponadto wszystkie cztery zespoły 

uczestniczyły w warsztatach muzycznych z Anną Panas i Romanem Hudaszkiem. 



Działania na rzecz młodzieży 

 

Danuta Jazłowiecka wręcza Cecylii Zdebik nagrodę 

Europejskiej Kobiety Biznesu 

Danuta Jazłowiecka  podczas jednego ze 

spotkań z mieszkańcami Opola 

Warsztaty w Opolu odbywały się w opolskim 

biurze Europosłanki. 

W zespole siła! 

 
W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. w obu biurach eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej w Brukseli i Opolu 

bezcenne doświadczenie zdobyło 26 osób. W biurze w Brukseli parlamentarny staż odbyło 7 młodych ludzi, zaś  

z biurem w Opolu współpracowało 2 stażystów i aż 17 wolontariuszy. W całym ubiegłym roku 2013 Danuta Jazłowiecka 

stworzyła niepowtarzalną okazję zdobywania doświadczenia zawodowego w swoich biurach dla 36 osób. Wszyscy 

współpracownicy Posłanki mają szansę poznać zasady funkcjonowania biur, uczą się właściwej komunikacji, pracy 

zespołowej i planowania zadań własnych. Nabór na praktykantów i wolontariuszy w opolskim biurze jest prowadzony 

przez cały rok głównie na podstawie projektu "Poszukiwany-Poszukiwana". Stażyści do brukselskiego i opolskiego biura 

Danuty Jazłowieckiej są wyłaniani w drodze konkursów organizowanych przez Posłankę, w których staże są nagrodami. 

Bieżące informacje o konkursach oraz zasadach zgłaszania się na praktykę i wolontariat udostępnione są do informacji 

publicznej na stronie internetowej www.jazlowiecka.pl. 



Współpraca z mediami  

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego okiem reportera. 

 

W kwietniu br. grupa opolskich dziennikarzy, na zaproszenie Danuty Jazłowieckiej, odwiedziła 

Parlament Europejski w Strasburgu podczas sesji plenarnej. Celem wizyty było umożliwienie 

dziennikarzom zebrania i przygotowania materiałów informacyjnych u samego źródła, realizując w ten 

sposób misję informowania społeczeństwa o aktualnych wydarzeniach w sercu Unii Europejskiej.  

 

Wyjazdy dziennikarzy do Parlamentu Europejskiego, podczas których mogą oni spotkać się  

i porozmawiać z wybranymi przez siebie politykami, są organizowane przez Danutę Jazłowiecką 

regularnie w ramach programu „Meet Your MEP”.  

 



Współpraca z mediami  

Jednym z punktów programu wizyty 

dziennikarzy w PE było wspólna debata  

w studiu  nagraniowym VoxBox. 

Unia Europejska bez tajemnic. 

 

 Radio Doxa (wcześniej Radio Plus Opole) oraz Posłanka Danuta Jazłowiecka nieprzerwanie od 2010 

roku realizują wspólnie cykl europejskich audycji noszących nazwę: „Unia bez Tajemnic”. W okresie 

pomiędzy styczniem a kwietniem 2014 r. Danuta Jazłowiecka oraz jej rozmówcy gościli z anteny  

w domach radiosłuchaczy 15 razy. Celem cyklu audycji jest przedstawienie słuchaczom z terenu 

Opolszczyzny kulisów funkcjonowania UE oraz jej instytucji od kuchni.  

 

Audycje z pierwszego półrocza 2014 r. poświęcono m.in.: wyborom do Parlamentu Europejskiego, 

partycypacji społeczeństw europejskich w wyborach, idei przekazywania 1 proc. dochodu 

potrzebującym, zatrudnieniu w Unii Europejskiej, programowi Erasmus + oraz działaniom, które są 

podejmowane przez opolską Europosłankę w regionie.  



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. 

 

• obserwację i monitoring wdrażania dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/EU dot. delegowania 

pracowników oraz monitoring kwestii delegowania w prawodawstwie UE w najbliższych 5 latach, 

• zaangażowanie w prace komisji EMPL, w nowej roli – wiceprzewodniczącej komisji – 

nadzorowanie spraw istotnych dla Polski oraz głownie kwestii związanych z bezrobociem wśród 

młodzieży, szkolnictwem i dostosowaniem go do potrzeb rynku pracy oraz związanych  

 z inwestycjami społecznymi,  

• zaangażowanie w prace komisji ECON w sprawach istotnych dla interesu Polski,  

• organizację wakacyjnych warsztatów językowych „Pokaż Język Jazłowieckiej”, 

• organizację konferencji poświęconej Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,  

• przeprowadzenie konkursów językowych i aktorskich dla młodych mieszkańców Opolszczyzny  

i Dolnego Śląska, 

• organizację bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,  



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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