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Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy pierwszą połowę kadencji 
w Parlamencie Europejskim. Oddane na 
nas głosy traktujemy jako mandat zaufania, 
który wiąże się z odpowiedzialnością. 
Czujemy szczególną potrzebę odważnych 
i innowacyjnych działań w czasach trudnych. 
W obliczu wyzwań związanych z kryzysem 
gospodarczym jesteśmy przekonani 
o konieczności wzmocnienia integracji 
europejskiej w interesie obywateli. 

Jest dla nas niezwykle istotne, by nasi wyborcy 
byli informowani o rezultatach naszej pracy 
i mogli nas z nich rozliczać. Staramy się to 
osiągnąć na wiele sposobów: dzięki obecności 
w mediach, przez pracę biur w regionach 
i poprzez bezpośrednie kontakty z Państwem. 
Chcemy, by wiedza o naszych działaniach 
była jak najbardziej dostępna i przejrzysta. 
Zależy nam również na tym, by Państwa głosy 
i postulaty docierały do nas. 

Śladem ubiegłorocznego sprawozdania 
z działalności również w tym roku pragniemy 
przybliżyć Państwu niniejszą publikacją 
pełny ogląd naszych działań. Zapraszamy 
także na stronę internetową Klubu 
www.poland-epp.eu, gdzie mogą Państwo 
na bieżąco monitorować naszą pracę 
w Parlamencie Europejskim.

Jacek Saryusz-Wolski
Przewodniczący Klubu PO-PSl

Szanowni Państwo,

Jako Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii 
Ludowej w Parlamencie Europejskim mam 
przyjemność pogratulować i podziękować 28 polskim 
posłom z naszej grupy parlamentarnej za ich 
zaangażowanie i pracę na rzecz Europy i ich kraju.

W tych trudnych dla Europy czasach Polska należy 
do tych państw, które są najbardziej wierne idei Unii 
bardziej solidarnej i bardziej odpowiedzialnej.

Polscy europosłowie, pod przewodnictwem Jacka 
Saryusz-Wolskiego, zdecydowanie i skutecznie 
bronią idei Europy bardziej spójnej, wpływowej 
i bliższej 500 milionom swoich obywateli. Tym 
samym są wzorem dla wielu.

2011 był rokiem szczególnie europejskim dla Polski, 
zarówno ze względu na polskie przewodnictwo 
w Radzie UE, które przyniosło rezultaty witane 
z jednogłośnym uznaniem, jak i energiczne 
działania podejmowane przez Jerzego Buzka jako 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie ze słowami Ministra Sikorskiego, 
wypowiedzianymi pod koniec tego roku w Berlinie, 
Europa jest na skraju przepaści. Podkreślił on 
jednakże również, że Europa jest w stanie odbić 
się od dna i wzmocnić swoją pozycję na świecie 
– wystarczy tylko zacząć działać.

Jestem przekonany, że polska delegacja w Grupie EPL 
(Klub PO-PSL) będzie kontynuowała swoje działania 
i będzie umiała, równie dobrze jak w roku 2011, 
zaangażować swoich partnerów do współpracy na 
rzecz obrony naszych wspólnych wartości i ideałów. 

Joseph Daul 
Przewodniczący  

Grupy EPl
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Klub PO-PSL w Parlamencie Europejskim 
to 28 posłów Platformy Obywatelskiej oraz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grupie 
Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Jako czwarta co do wielkości delegacja 
narodowa reprezentujemy polskich wyborców 
w największej i najbardziej wpływowej grupie 
politycznej w Parlamencie Europejskim, liczą-
cej 264 członków z 26 państw członkowskich. 
Tak liczna reprezentacja daje nam realny wpływ 
na politykę Europarlamentu przy uwzględnieniu 
kluczowych dla Polski i Europy kwestii. 

Nasza praca dla Polski jest nie tylko sumą in-
dywidualnych osiągnięć członków Klubu, opiera 
się również na sile gry zespołowej. Mocną na 
tle innych delegacji pozycję zawdzięczamy 
doświadczeniu, kwalifikacjom i wysokiej spe-
cjalizacji posłów.

Piotr borys 

Jerzy buzek 

Andrzej Grzyb

Małgorzata Handzlik 

Jolanta Hibner 

Danuta Hübner 

Danuta Jazłowiecka 

Sidonia Jędrzejewska 

Filip Kaczmarek 

Jarosław Kalinowski 

Lena Kolarska-bobińska

Jan Kozłowski 

Krzysztof lisek 

Elżbieta Łukacijewska 

Bogdan Marcinkiewicz

Sławomir Nitras 

Jan Olbrycht 

Jacek Protasiewicz 

Jacek Saryusz-Wolski 

Czesław Siekierski 

Joanna Skrzydlewska 

Bogusław Sonik 

Róża Thun  

Rafał Trzaskowski 

Jarosław Wałęsa 

Paweł Zalewski 

Artur Zasada 

Tadeusz Zwiefka 

KIM JESTEŚMY? 
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Wielu z nas posiada dorobek z poprzed-
niej kadencji, liczni mogą się poszczycić 
bogatym doświadczeniem parlamentar-
nym, zdobytym w ławach polskiego Sejmu. 
Jesteśmy obecni i aktywni we wszystkich 
22 komisjach parlamentarnych, obejmują-
cych kluczowe dziedziny zaangażowania Unii 
Europejskiej. Dzięki kompetencjom i uznanej 
pozycji posłowie Klubu sprawują kluczowe 
funkcje w Europarlamencie. Pierwszym w tej 
kadencji szefem instytucji był Jerzy Buzek. 
Ponadto mamy wśród nas przewodniczącą 
Komisji Rozwoju Regionalnego, przewodni-
czących delegacji do spraw NATO i do spraw 
kontaktów z Białorusią. Przyznane nam 
zostały również decydujące dla kształtowa-
nia prawa unijnego funkcje koordynatorów 
Grupy EPL w komisjach parlamentarnych. 
W tym charakterze jesteśmy obecni w Komi-
sji Rozwoju oraz Komisji Prawnej. 

Członkom Klubu PO-PSL przyznawane są 
liczne sprawozdania i opinie. Nasi posłowie 
zostają corocznie laureatami prestiżowych 
nagród przyznawanych europarlamentarzy-
stom za osiągnięcia w pracy poselskiej, m.in. 
MEP Awards przyznawanego przez magazyn 
„The Parliament Magazine”. 

Aby skutecznie wypełniać swoją misję, nasz 
Klub spotyka się cotygodniowo. Omawiamy 
kwestie z zakresu czterech grup tema-
tycznych, obejmujących sprawy zagranicz-
ne, wewnętrzne i prawne, gospodarcze, 
społeczne i ochrony środowiska oraz polityki 
budżetowej. Współpracujemy z ekspertami 
i ośrodkami krajowymi, zasięgamy opinii 
wielu specjalistów europejskich. 

Tego rodzaju horyzontalna koordynacja pozwala na  
realizację strategicznych priorytetów.
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PRIORYTETY W PRACACH KLUBU  2011

Walka z kryzysem zadłużenia
Tegoroczną agendę polityki europejskiej 
zdominowały tematy gospodarcze. Kłopoty 
kilku krajów strefy euro z wypłacalnością i 
wiarygodnością makroekonomiczną stały się 
poważnym wyzwaniem dla unijnych polityków. 
Wśród europosłów panuje konsensus – cało-
ściowo problemom można zaradzić tylko na 
poziomie europejskim. We wzmacnianiu prawa 
nakładającego większą dyscyplinę budżetową 
duży udział miała twarda postawa negocjacyjna 
Europarlamentu. Dodatkowo posłowie Klubu 
PO-PSL skutecznie zapobiegli utworzeniu po-
działu między krajami strefy euro a tymi pozo-
stającymi obecnie poza nią, ale zobowiązanymi 
do przyjęcia wspólnej waluty w przyszłości. 

Ambitny budżet unii na lata 2014–2020
Stanowisko Europarlamentu w kwestii wielo-
letniej perspektywy finansowej to taki budżet, 
który pozwoliłby sprostać ambicjom Strategii 
2020. Wymaga to wzrostu budżetu o 5% wzglę-
dem roku 2013. Priorytetem posłów Klubu 
PO-PSL jest budżet prorozwojowy i proinwe-
stycyjny. Opowiadamy się również za budżetem 
pozwalającym na pomoc unijnym sąsiadom, a 
także na wyrównanie poziomów zamożności w 
Europie przede wszystkim dzięki funduszom 
strukturalnym. 

W obronie polityki spójności i 
sprawiedliwej polityki rolnej
W drugiej połowie roku rozpoczęły się prace 
nad projektami rozporządzeń, które zdecydują, 
w jaki sposób będą dzielone i wydawane fundu-
sze strukturalne oraz wsparcie dla rolnictwa. 
Posłowie Klubu PO-PSL biorą aktywny udział w 
pracach legislacyjnych w tym zakresie. Zabie-
gają o utrzymanie dotychczasowego kształtu 
funduszy strukturalnych, służących rozwojowi 
wszystkich regionów. W dziedzinie rolnictwa 
priorytetem jest wyrównanie warunków konku-
rencji pomiędzy krajami członkowskimi.

Nasza wizja 
polityki 
energetycznej 
i klimatycznej
Skoordynowana 
i konsekwentna dy-
plomacja energetycz-
na Unii wobec krajów 
trzecich, zapewnia-
jąca bezpieczeństwo 
energetyczne krajów 
członkowskich, w tym 
Polski. Planowanie 
i finansowanie infra-
struktury pozwalającej na 
dywersyfikację i solidar-
ność energetyczną. Walka 
ze zmianami klimatycznymi 
niepociągająca za sobą nieodwra-
calnych kosztów społeczno-gospo-
darczych, prowadzona w porozumieniu 
globalnym, a nie w pojedynkę. Te postulaty, 
formułowane od dawna przez Grupę EPL, 
zaczynają w coraz większym stopniu być reali-
zowane, przy aktywnych działaniach członków 
Klubu PO-PSL. Polscy posłowie poświęcają 
wiele wysiłku na promocję eksperckiej debaty 
i otwarcia się Europy na niekonwencjonalne 
źródła energii takie jak gaz łupkowy. Skutecznie 
przekonują swoich partnerów, jak wielką szansą 
na niezależność gazową Europy może stać się 
to błękitne paliwo, którego bogate złoża leżą 
przede wszystkim w Polsce. 

Głębsza integracja jednolitego rynku
Gospodarka europejska w czasach kryzysu potrze-
buje wzrostu. Ma temu służyć większa integracja 
jednolitego rynku. Projekty prawa i przedsięwzięć 
mających na celu likwidację barier dla przedsię-
biorców i obywateli, takich jak ochrona patentowa, 
roaming telefoniczny, uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, implementacja Dyrektywy usługowej, 
to tylko kilka z konkretnych kwestii, w które są 
zaangażowani członkowie Klubu.
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Wsparcie dla praw człowieka na 
świecie
Członkowie Klubu są w Parlamencie 
wiarygodnymi rzecznikami demokratyzacji 
i praw człowieka na świecie. Czerpiąc z 
polskiego historycznego doświadczenia, 
wspierają ruchy demokratyczne od Tunezji 
poprzez Kubę do Białorusi. W tym zakresie 
europosłowie promują na arenie Parla-
mentu projekt Europejskiej Fundacji na 
rzecz Demokracji – sztandarowego pomysłu 

Polskiej Prezydencji, mającego na celu 
pomoc działaczom opozycyjnym w krajach 

niedemokratycznych.

Ochrona swobody przemieszczania się 
Dorobek integracji europejskiej oraz korzyści 

z wprowadzonych zasad nie są dane raz na zawsze. 
Ilustruje to przykład reguł Schengen, umożliwiają-
cych podróżowanie bez kontroli na granicach. Par-
lament wielokrotnie w 2011 roku stawał w obronie 
tego przywileju, który niektóre państwa członkowskie 
zaczęły kwestionować. Wstąpienie Rumunii i Bułgarii 
do strefy Schengen uzyskało jednoznaczne wsparcie 
parlamentarnej większości w postaci rezolucji. 
Stanie na straży Schengen to niewątpliwie kluczowy 
punkt w politycznym programie Grupy EPL.

Promocja Polski i jej regionów
Smak kaszubskiej truskawki, tradycje kurpiowskiej 
Wielkanocy, tradycje bożonarodzeniowe, uroki Mazur, 
kwitnąca Opolszczyzna, wirtualna wizyta w Wieliczce, 
dorobek polskiego filmu, historia i współczesność 
przez pryzmat życia Marii Skłodowskiej-Curie – to 
tylko kilka z kilkunastu wystaw i festiwali, dzięki 
którym posłowie Klubu PO-PSL zaprezentowali 
Polskę w Brukseli i Strasburgu. Mimo że działania te 
nie były wprost związane z działalnością legislacyjną 
Europarlamentu, odnosiły się w wielu miejscach do 
tego, czym zajmuje się unijny ustawodawca. Wystawy 
i prezentacje pokazywały siłę i atrakcyjność Polski, 
a przy tym m.in. przykłady projektów współfinan-
sowanych ze środków unijnych, jakie pomogły w 
przeprowadzeniu zmian w Polsce i we wdrażaniu 
prawa europejskiego.

Adwokaci krajów unijnego 
sąsiedztwa 
Szczególną misją posłów Klubu PO-PSL jest 
działanie na rzecz wschodnich sąsiadów Unii 
poprzez wsparcie inicjatywy Partnerstwa 
Wschodniego. Posłowie dbają o to, aby Bruk-
sela nie zapatrzyła się na swoje południowe 
sąsiedztwo, zapominając o potrzebach krajów 
wschodnich. Dotyczy to w sposób szczególny 
środków finansowych unijnego budżetu, o które 
dla Wschodu zabiegają corocznie posłowie. Eu-
ropejska perspektywa dla krajów wschodnich, 
porozumienie handlowe z Ukrainą, wsparcie 
dla społeczeństwa obywatelskiego Białoru-
si, postęp w negocjacjach z kandydatami do 
rozszerzenia – to najważniejsze priorytety w 
zakresie polityki zagranicznej minionego roku. 
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W drugiej połowie 2011 roku Polska sprawowała 
prezydencję, kierując pracami sektorowych Rad 
Ministrów państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Traktat z Lizbony tak ułożył relacje 
pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim, że 
w większości spraw obie instytucje współdecydu-
ją o przyjęciu nowych dyrektyw czy rozporządzeń. 
Praca prezydencji sprowadza się do negocjo-
wania stanowisk 27 krajów członkowskich oraz 
uzgodnienia kompromisu z Parlamentem. Tak też 
się stało w przypadku polskiego rządu, którego 
przedstawiciele – ministrowie, urzędnicy, eksperci 
– byli obecni praktycznie na każdej sesji plenarnej 
Parlamentu i na posiedzeniach komisji.

Polska w czasie prezydencji udowodniła swoją 
skuteczność i pokazała zdolność negocjo-
wania z Parlamentem, chociażby przy okazji 
kontrowersyjnego i bardzo złożonego projektu 
zwanego legislacyjnym sześciopakiem. Przyjęty 
we wrześniu pakiet sześciu instrumentów praw-
nych wzmacnia dyscyplinę makroekonomiczną 
w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu. Dużym 
sukcesem było uzgodnienie z PE ram prawnych 
ochrony patentowej w Unii Europejskiej. Parla-
ment był ważnym forum politycznych dyskusji 
nad stosunkami UE z Ukrainą w czasie negocjo-
wania umowy stowarzyszeniowej. Równie istotne 
było też wsparcie parlamentarne dla projektu 

Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. 
Na gruncie parlamentarnym udało się również 
zaszczepić ważny dla prezydencji temat zewnętrz-
nego wymiaru polityki energetycznej.

Każda prezydencja to także okres wzmocnionej 
współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim 
a parlamentami narodowymi. Podczas polskiego 
przewodnictwa zorganizowano wspólne konfe-
rencje na tematy takie jak nowa perspektywa 
budżetowa, jednolity rynek, polityka spójności. 
Była to okazja do zacieśnienia kontaktów i współ-
pracy pomiędzy Klubem PO-PSL w Parlamencie 
Europejskim a Klubami PO i PSL w Sejmie 
i Senacie. W lutym 2011 roku oba Kluby spotkały 
się na specjalnie zorganizowanej wizycie studyjnej 
w Brukseli, poświęconej kwestiom programowym 
Polskiej Prezydencji.

Posłowie Klubu PO-PSL wspomagali także 
polską prezydencję w Parlamencie, uczestnicząc 
w przygotowaniach spotkań, pomagając w nawią-
zywaniu kontaktów i w koncyliacjach. Towarzyszyli, 
jako swego rodzaju przewodnicy, podczas wizyt de-
legacji parlamentarnych komisji i grup politycznych 
w Polsce. Z kolei ministrowie rządu spędzali więcej 
czasu w Europarlamencie niż w Sejmie, prezentując 
w każdej z 20 komisji parlamentarnych program 
i priorytety na czas przewodnictwa.

WYMIAR PARLAMENTARNY        
POLSKIEJ PREZYDENCJI

Przewodnictwo Polski w radzie unii Europejskiej

Minister Rostowski podczas posiedzenia komisji  
ds. gospodarczych © Fot. Parlament Europejski

Minister Sikorski podczas konferencji prasowej w 
Strasburgu © Fot. Parlament Europejski



Premier Donald Tusk podczas sesji plenarnej PE 
w Strasburgu, lipiec 2011 © Fot. Parlament Europejski
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„zdaję sobie sprawę, że prezy-
dencja to tylko sześć miesięcy, 
nie mam przesadnych wyobrażeń 
o narzędziach, jakie prezydencja 
ma do swojej dyspozycji, znam 
Traktat lizboński, nie przeceniam 
roli jednostek w historii, chociaż 
nie są to role do zlekceważenia. 
Mimo skromnych narzędzi, jakie 
ma do swojej dyspozycji prezy-
dencja, mimo czasu kryzysu, który 
tak dotkliwie odczuwamy, jestem 
przekonany, że dołożymy dużo 
polskiego entuzjazmu, polskiej 
energii, polskiego optymizmu, który 
pozwolił nam przejść przez kryzys 
dość bezpiecznie, bo naprawdę wie-
rzymy w Europę i chcemy wspólnie 
z wami, wykonując te praktyczne 
zadania, doprowadzić do tego, 
abyśmy otworzyli na nowo rozdział 
inwestycji w Europę, abyśmy na 
nowo wszyscy uwierzyli w Europę” 
– mówił Premier Donald Tusk pod-
czas prezentacji programu Polskiej 
Prezydencji na sesji plenarnej 
w Strasburgu 6 lipca 2011 roku.

„Jeśli weźmiemy przypadek kraju ta-
kiego jak Polska, która notuje prawie 
4-procentowy wzrost gospodarczy, 
wykorzystując do tego jakże efektyw-
nie od samej akcesji fundusze unijne, 
to widzimy, że europejska solidarność 
w połączeniu z wolą polityczną może 
służyć do budowania silnej gospodar-
ki” – komentował wystąpienie Donal-
da Tuska Przewodniczący grupy EPL 
Joseph Daul.
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Szanowni Państwo,

Rok 2011 określiłbym krótko, jako: pracowity, 
trudny, niezwykły. Pracowity, bo realizację priory-
tetów mojej 2,5-letniej kadencji łączyłem z próbą 
sprawnego reagowania na bieżące wydarzenia. 
W Unii Europejskiej determinował je kryzys gospo-
darczy. Zachwiał on zaufaniem części obywateli 
do wartości, które są fundamentami zjednoczonej 
Europy. To było – i jest – trudne. Niezwykła okazała 
się za to siła wiary w te właśnie wartości tysięcy 
Tunezyjczyków, Egipcjan i Libijczyków, która przy-
niosła zmiany w ich państwach. 

Arabską Wiosnę wsparłem od początku. Jako 
pierwszy wezwałem Muammara Kaddafiego do 
ustąpienia. Dwukrotnie odwiedziłem Tunezję, 

byłem w Egipcie i Libii. W uznaniu zachodzą-
cych w Afryce Północnej zmian Parlament 
Europejski przyznał tegoroczną Nagrodę 
im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli pięciu 
aktywistom z Tunezji, Egiptu, Libii i Syrii. Kilku 
laureatów z lat wcześniejszych wzięło udział 
w zorganizowanej z mojej inicjatywy w Bruk-
seli konferencji o prawach człowieka. Była to 
zarazem inauguracja Sieci Laureatów Nagrody 
Sacharowa, którą promuję. 

Dbałem o wzmacnianie wschodniego wymiaru 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Złożyłem 
wizyty w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie oraz 
w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Zabiegałem 
o powstanie proeuropejskiego rządu w Mołda-
wii. Doprowadziłem do pierwszego posiedzenia 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

JERZY BUZEK



Przewodniczący 
J. Buzek podczas 
otwarcia „Espla-
nady Solidarność 
1980” (od lewej:  
Yves Leterme,  
Wim Kok,  
Jerzy Buzek,  
Bogdan Borusewicz,  
Tadeusz Mazowiecki,  
Donald Tusk  
i Simone Veil)  
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Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, 
uczestniczyłem w II Szczycie Partnerstwa 
Wschodniego. Popierając dalsze rozszerzenie 
Unii, odbyłem owocne wyjazdy do Chorwacji, 
Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Turcji. 

Ponadto dokładałem starań, by Parlament 
Europejski odpowiednio reagował na kryzys 
gospodarczy. Poparliśmy podatek od transakcji 
finansowych i przepisy ograniczające spekula-
cję obligacjami. Uchwaliliśmy tzw. sześciopak, 
wzmacniający unijne zarządzanie gospodarcze. 
Zaproponowałem szybką ścieżkę legislacyjną 
dla uchwalania przepisów kluczowych dla walki 
z kryzysem i umacniania unijnego jednolitego 
rynku. Dążąc do stworzenia wspólnego rynku 
energii, spotkałem się z czołowymi decydenta-

mi w tej branży. W lutym 2011 roku kraje człon-
kowskie UE przyjęły postulowaną przeze mnie 
ideę Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. 

Jednocześnie zabiegałem o ugruntowanie silnej 
pozycji, jaką w unijnym procesie decyzyjnym daje 
Parlamentowi Europejskiemu Traktat lizboński. 
Nowe uprawnienia to też nowa odpowiedzial-
ność. Stąd moja determinacja, by opracować 
pierwszy w historii Parlamentu Kodeks Dobrych 
Praktyk. Wyznacza on twarde reguły etycznego 
postępowania dla wszystkich posłów. 

Takich działań – szybkich, skutecznych, przej-
rzystych – oczekują od nas Europejczycy. A Par-
lament Europejski – najbardziej demokratyczna 
z unijnych instytucji – jest przecież wybrany przez 
obywateli i dla obywateli. Tym istotniejsze jest ich 
angażowanie w pogłębianie europejskiej integra-
cji, a także – rzetelne informowanie o czynionych 
wysiłkach i postępach. Temu pierwszemu służy 
promowany przeze mnie projekt Europejskiej 
Przestrzeni Obywatelskiej; drugiemu wyzwaniu 
– otwarte jesienią w Brukseli nowoczesne Cen-
trum dla Zwiedzających Parlamentarium. Mieści 
się ono przy Esplanadzie, która od sierpnia nosi 
nazwę „Solidarności 1980”. 

Nazwanie imieniem „Solidarności” największej 
przestrzeni publicznej między budynkami PE 
w Brukseli to uhonorowanie pokojowego ruchu 
społecznego, który zmienił historię kontynentu. 
To także przypomnienie o podstawowej warto-
ści, którą my – politycy europejscy – powinni-
śmy się kierować w codziennych działaniach. 
Bez solidarności nie zbudujemy bowiem 
Europy na miarę naszych marzeń. Europy, którą 
z dumą i spokojem będziemy mogli pozostawić 
następnym pokoleniom. 

Jerzy buzek 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
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Piotr 
Borys
CZłONEK
→  Komisja Kultury i Edukacji
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Afganistanem

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Prawna
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Kazachstan, 
UE–Kirgistan i UE–Uzbeki-
stan oraz do spraw stosunków 
z Tadżykistanem, Turkmenista-
nem i Mongolią

region 
dolnośląski 
i opolski

PrZySZŁOść KiNA 
EurOPEJSKiEGO 
W DObiE cyfrOWEJ 

Poseł Piotr Borys zapre-
zentował pierwszy od blisko 
10 lat raport w Parlamen-
cie Europejskim dotyczący 
kinematografii, będący 
wyraźnym apelem o szybką 
cyfryzację kin w UE. Przed-
stawia on m.in. możliwości 
finansowania cyfryzacji kin, 
modele dystrybucji i pro-
mocji filmów europejskich, 
tłumaczeń napisów na języki 
UE oraz potrzebę wprowa-
dzenia edukacji filmowej do 
szkół. 

„inwestycje w kulturę 
i kino dają niemate-
rialne, wielopokolenio-
we rezultaty w kształ-
towaniu europejskiej 
tożsamości, solidarno-
ści obywateli oraz róż-
norodności kulturowej. 
Cyfryzacja nie tylko 
zwiększa potencjał 
gospodarczy sektora 
filmowego, ale też daje 
każdemu Europej-
czykowi szybki i łatwy 
dostęp do filmów”.

WAlKA Z uSTAWiANiEM 
WyNiKóW MEcZóW 

Ustawianie wyników zawodów 
sportowych stanowi zagroże-
nie dla rozwoju europejskiego 
sportu. Podczas konferencji 
w Parlamencie Europejskim 

poseł Borys, minister sportu 
Adam Giersz i przedstawi-
ciele organizacji sportowych 
dyskutowali o sposobach 
walki z tym zjawiskiem, by 
chronić integralność sportu 
oraz zasadę fair play. 

JEDNOliTy ryNEK KOŁEM 
ZAMAcHOWyM GOSPODArKi

Poseł Borys przygotował 
w Komisji Prawnej opinię 
w sprawie jednolitego rynku 
sprzyjającego przedsię-
biorstwom i wzrostowi 
gospodarczemu. Postulo-
wał szybkie wprowadzenie 
europejskiego patentu, 
systemu zarządzania pra-
wami autorskimi, a także 
zmniejszenie biurokracji 
oraz obciążeń dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Jest to niezbędne do 
osiągnięcia konkurencyjnej 
i innowacyjnej gospodarki 
oraz rynku bez barier.

PrOMOcJA filMu 
POlSKiEGO W bruKSEli

Jako rzecznik polskiego 
kina poseł Borys współor-
ganizował Polski Wieczór 
Filmu w Brukseli oraz 
Przegląd Filmu Polskiego 
w PE w ramach Polskiej 
Prezydencji. Szeroka 
tematyka wyświetlonych 
filmów promowała polską 
kulturę i historię za grani-
cą. Widzowie uczestniczyli 
w debacie na temat kina 
europejskiego z wybitnymi 
twórcami, m.in. Agnieszką 
Holland i Robertem Wię-
ckiewiczem.

www.piotrborys.pl
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Andrzej 
grzyb
WICEPRZEWODNICZąCY
→  Podkomisja Praw Człowieka 

CZłONEK
→  Komisja Spraw Zagranicznych
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Ukraina
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

→  Grupa Koordynująca PE 
ds. Obserwacji Wyborów

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii
→  Delegacja do wspólnej komisji 

parlamentarnej UE–Turcja

region 
wielkopolski

„interes strategiczny 
uE, np. w sferze go-
spodarki i energetyki, 
wymaga polityki zagra-
nicznej poszerzającej 
obszar dobrobytu, 
państwa prawa, bezpie-
czeństwa i stabilizacji 
w krajach sąsiedz-
kich. Można to osiąg-
nąć przez wdrożenie 
wysokich standardów 
demokratycznych i jak 
najpełniejsze poszano-
wanie praw człowieka 
w tych państwach”.

DEMOKrATyZAcJA rEGiONóW 
STrATEGicZNycH DlA uE

Z inicjatywy posła Andrzeja 
Grzyba w 2011 roku Podkomisja 
Praw Człowieka przygoto-
wała sprawozdania: „Prawa 
człowieka w krajach Partner-
stwa Wschodniego (PW)” oraz 
„Współpraca Rzeczników Praw 
Obywatelskich krajów PW i UE”. 
Poseł zorganizował pierwszy 
Szczyt Rzeczników Praw Oby-
watelskich PW – UE w Brukseli, 
jako część realizowanego od 
2008 roku m.in. przez stronę 
polską programu współpracy. 

Na forum PE Andrzej Grzyb jest 
jednym z głównych promoto-
rów powołania Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji 
(EED) – flagowej inicjatywy 
Polskiej Prezydencji. Aktywnie 
uczestniczy również w tworze-
niu stanowiska PE w sprawie 
polityk Unii na rzecz demokra-
tyzacji krajów trzecich.

ENErGiA – EKONOMiA 
– EKOlOGiA

Poseł Grzyb postuluje zrów-
noważony rozwój polityki 
energetyczno-klimatycznej, 
zapewniającej bezpieczeństwo 
i dostosowanie do możliwości 
europejskich gospodarek. Jest 
zaangażowany w promocję 
gazu łupkowego, m.in. poprzez 
oświadczenie pisemne, eks-
perckie wysłuchanie publiczne 
oraz sympozjum energetycz-
ne Grupy EPL. Podkreśla 
potencjalne korzyści dla Polski 
z jego wydobycia: dywersyfikację 
energetyczną, rozwój gospodar-
ki, zabezpieczenie przyszłości 
obywateli dzięki wpływom z eks-
ploatacji złóż. Pracował nad 
szeregiem istotnych zagadnień, 
takich jak: efektywność ener-
getyczna, europejska strategia 
w zakresie surowców, opinia 
w kluczowej kwestii przyszłości 
Wspólnej Polityki Rolnej.

uE DZiś i JuTrO

Poseł Grzyb kontynuuje rozpo-
częty w Komisji do spraw UE 
Sejmu RP monitoring działań 
instytucji UE. Uczestniczy 
w debatach o przyszłości UE, 
wspólnej polityce zagranicznej 
i bezpieczeństwa czy wdrażaniu 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

PrOMOcJA rEGiONu M.iN:

„Wesele Kaliskie” promujące 
w PE tradycję i nowoczesny po-
tencjał południowej Wielkopolski 
odwiedziło ponad 1000 osób. 
Poseł organizuje również corocz-
ne warsztaty z udziałem studen-
tów i wykładowców Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

www.andrzejgrzyb.eu
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Małgorzata 
handzlik
CZłONKINI
→  Komisja Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów
→  Delegacja do wspólnej komisji 

parlamentarnej UE–Meksyk
→  Delegacja do Euro-Latynoame-

rykańskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Handlu 

Międzynarodowego
→  Delegacja do spraw stosunków 

z państwami Mercosuru

WDrOżENiE DyrEKTyWy 
uSŁuGOWEJ

Dyrektywa usługowa to akt 
legislacyjny mający na celu 
usprawnienie przepływu 
usług pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz uprosz-
czenie istniejących procedur 
administracyjnych dla przed-
siębiorstw. Poseł Małgorzata 
Handzlik reprezentuje Klub 
PO-PSL w dyskusjach nad 
wprowadzeniem w życie 
przepisów dyrektywy usługo-
wej. W tym kontekście była 
autorem raportu o procesie 
wzajemnej oceny w dyrekty-
wie usługowej, który został 
przyjęty przez PE w paździer-
niku 2011 roku. 

„według prognoz 
Komisji Europejskiej, 
poprawne wdrożenie 
dyrektywy niesie ze 
sobą potencjał korzyści 
ekonomicznych w wyso-
kości od 60 do 140 mld 
euro, co odpowiada 
wzrostowi między 
0,6 a 1,5% PKB uE. 
w czasach, w których 
najgorętsze debaty 
dotyczą budżetów naro-
dowych i konieczności 
redukcji wydatków, nie 
możemy pozwolić sobie 
na utratę możliwości, 
jakie daje dyrektywa. 
zwłaszcza, że 9 na 10 
miejsc pracy w gospo-
darce unijnej tworzonych 
jest w sektorze usług”.

iNfOrMOWANiE 
SPOŁEcZEńSTWA 
O AWAriAcH

Poseł Handzlik była także 
autorem opinii do dyrekty-
wy w sprawie kontroli nie-
bezpieczeństwa poważnych 
awarii (zwanej powszech-
nie SEVESO II), której 
celem jest zapobieganie 
poważnym awariom zwią-
zanym z dużymi ilościami 
substancji niebezpiecz-
nych oraz ograniczenie 
konsekwencji takich awarii 
dla ludzi i środowiska 
naturalnego. W pracach 
nad dyrektywą poseł 
podkreślała konieczność 
właściwego informowania 
społeczności lokalnych na 
temat zagrożeń i sposobów 
zachowania w przypadku 
wystąpienia poważnej 
awarii, takiej jak np. wyciek 
substancji chemicznych 
z pobliskiej fabryki. 

uSuWANiE bAriEr NA  
JEDNOliTyM ryNKu

Małgorzata Handzlik 
kontynuowała zapocząt-
kowane już w poprzedniej 
kadencji działania na rzecz 
usuwania barier na rynku 
europejskim dla przedsię-
biorstw i obywateli. Była 
organizatorem spotkania 
dotyczącego wyzwań dla 
sektora handlu w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
w Brukseli. Poprzez inter-
pelację pisemną do Komisji 
Europejskiej dopominała 
się o uproszczenie systemu 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych w Unii. region 

śląski

www.malgorzatahandzlik.com
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Jolanta 
hibner
CZłONKINI
→  Komisja Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publiczne-
go i Bezpieczeństwa Żywności

→  Delegacja do spraw stosunków 
z państwami Azji Południowej

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii
→  Delegacja do spraw stosunków 

ze Szwajcarią i Norwegią, do 
wspólnej komisji parlamentarnej 
UE–Islandia oraz do wspólnej 
komisji parlamentarnej Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG)

WAlKA O KONKurENcyJNOść 
PrZEMySŁu

Poseł Jolanta Hibner była 
współautorem projektu rezo-
lucji Parlamentu Europejskie-
go, odrzucającej niekorzystną 
dla polskiego przemysłu 
decyzję Komisji Europejskiej, 
dotyczącą przyznawania 
limitów bezpłatnych upraw-
nień do emisji CO2 na lata 
2013–2020. W Polsce prawie 
90% energii elektrycznej 
produkowane jest z węgla. 
Komisja, wyliczając wskaźniki 
emisyjności, za podstawę 
przyjęła gaz ziemny, czego 
konsekwencją będzie zwięk-
szenie kosztów produkcji 
w przemyśle i zmniejszenie 
jego konkurencyjności. 

„Apelowaliśmy o popar-
cie naszej rezolucji. Jest 
to szczególnie ważne 
w obliczu wydarzeń 
w Japonii, gdy budowa 
nowych elektrowni ją-
drowych i ich eksploata-
cja budzą coraz większy 
sprzeciw. warto podkreś- 
lić, że w swoich wyro-
kach Europejski Try-
bunał Sprawiedliwości 
jasno orzekł, iż specyfika 
rynku energetycznego 
poszczególnych krajów 
członkowskich musi 
zostać uwzględniona 
w decyzjach odnoszą-
cych się do wykonywania 
przepisów dyrektywy ws. 
handlu emisjami”.

KONfErENcJA W SPrAWiE 
ZMiAN KliMATu W DurbANiE 
(cOP 17)

Poseł Hibner uważa, że 
priorytetową kwestią w ne-
gocjacjach klimatycznych 
jest określenie przyszło-
ści wygasającego wraz 
z 2012 rokiem Protokołu 
z Kioto. Aktywnie włączyła 
się w przygotowania do 
tegorocznej konferencji. 
Najważniejszym zadaniem 
było otrzymanie możliwo-
ści kontynuacji sprzedaży 
uprawnień emisji CO2 
z niewykorzystanych limitów 
po 2012 roku. Osiągnięcie 
kompromisu w kwestii glo-
balnych redukcji emisji CO2 
w dobie kryzysu to zadanie 
niezwykle trudne. Europa 
musi dbać o utrzymanie 
własnej gospodarki, a jed-
nocześnie zapewnić do-
datkowe środki dla krajów 
najsłabszych, zmierzających 
w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej.

WySTAWA „MAriA 
SKŁODOWSKA-curiE 
W SŁużbiE NAuKi WcZOrAJ 
i DZiś”

Jolanta Hibner była pomy-
słodawczynią wystawy „Maria 
Skłodowska-Curie w służbie 
nauki wczoraj i dziś”, ilustru-
jącej zasługi Polki dla nauki 
posłom i pracownikom Parla-
mentu Europejskiego. Na po-
czątku października 2011 roku 
uroczystego otwarcia wystawy 
dokonali Przewodniczący 
Parlamentu Jerzy Buzek wraz 
z Komisarz do spraw Edukacji, 
Kultury, Wielojęzyczności i Mło-
dzieży Androullą Vassiliou. 

www.hibner.com.pl

region 
mazowiecki
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Danuta 
hübner
PRZEWODNICZąCA
→  Komisja Rozwoju Regionalnego

CZłONKINI
→  Konferencja 

Przewodniczących Komisji
→  Delegacja do spraw stosunków 

ze Stanami Zjednoczonymi

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Gospodarcza i Monetarna
→  Delegacja do spraw stosunków 

ze Szwajcarią i Norwegią, i do 
wspólnej komisji parlamentarnej 
UE–Islandia oraz do wspólnej 
komisji parlamentarnej Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG)

„unia Europejska 
w obliczu kryzysu 
powinna myśleć 
w formule »jeden za 
wszystkich, wszy-
scy za jednego«, bo 
solidarność musi iść 
w parze z odpowie-
dzialnością”. 

SilNA POliTyKA 
rEGiONAlNA 
PriOryTETEM DEbATy 
EurOPEJSKiEJ

Poseł Danuta Hübner 
promowała politykę spój-
ności na forum PE oraz 
jej korzystny wpływ na 
innowacyjność, pobudzenie 
wzrostu gospodarczego, 
zwiększenie konkurencyj-
ności i tworzenie nowych 
miejsc pracy. W Parla-
mencie Europejskim i na 
innych międzynarodowych 
forach opowiadała się za 
zachowaniem tego samego 
poziomu środków, co 
w obecnej perspektywie 
finansowej, za kategorią 
regionów przejściowych. 
Wyrażała swój sprzeciw 
wobec koncepcji sankcji 
makroekonomicznych. 
Poseł jest autorką trzech 
sprawozdań dotyczących 
zmiany Ogólnego Roz-
porządzenia w sprawie 
polityki spójności. Jako 
przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Regionalnego 
czuwa nad przygotowaniem 
sześciu nowych rozporzą-
dzeń, określających kształt 
tej kluczowej dla Polski 
polityki na lata 2014–2020.

ZArZąDZANiE GOSPODArcZE 
bEZ PODZiAŁóW

Profesor Hübner zaangażowa-
ła się jako sprawozdawca cień 
w przygotowanie legislacyjne-
go pakietu zarządzania gospo-
darczego (tzw. sześciopaku). 
Z jej inicjatywy znalazł się tam 
zapis o uwzględnieniu kosztów 
reform systemu emerytalnego 
odpowiadający polskim postu-
latom. Sukcesem zakończył 
się jej protest wobec pomy-
słu zawartego w projekcie 
sprawozdania na temat 
okresowej oceny gospodarczej, 
wzywającego do utworzenia 
w Parlamencie podkomitetu do 
spraw ekonomicznych i walu-
towych wykluczającego posłów 
z państw spoza strefy euro. 

PrOMOWANiE 
iNNOWAcyJNOści i WAlKA 
Z KryZySEM

We współpracy z przedsię-
biorstwami działającymi na 
rzecz innowacyjności Danuta 
Hübner przyczyniła się do 
zwołania Trzeciego Europej-
skiego Szczytu Innowacyjno-
ści, którego część odbyła się 
w Warszawie. Ponadto wpro-
wadziła na forum Komisji Roz-
woju Regionalnego tematykę 
aspektu płci i równego statusu 
kobiet i mężczyzn w polity-
ce spójności. Brała aktywny 
udział w debacie na temat 
przyszłości Europy, sposobów 
walki z kryzysem w ramach 
Europejskiego Forum Nowych 
Idei, a jako członek dziewię-
cioosobowej Grupy Wybitnych 
Osób, kierowanej przez Josch-
kę Fischera działała na rzecz 
tolerancji i poszanowania praw 
człowieka. Warszawa

www.danuta-huebner.pl
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Danuta 
Jazłowiecka
CZłONKINI
→  Komisja 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Chińską Republiką Ludową

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Gospodarcza i Monetarna
→  Delegacja do spraw stosunków ze 

Stanami Zjednoczonymi

region 
dolnośląski 
i opolski

www.jazlowiecka.pl

„Sytuacja gospodar-
cza w Europie wymaga 
zdecydowanej i szybkiej 
reakcji. Przywracając 
równowagę budżetową, 
musimy jednak pamiętać, 
że w unii potrzebny jest 
przede wszystkim wzrost 
gospodarczy. w tym 
kontekście szczególną 
uwagę należy poświęcić 
reformom rynków pracy 
oraz poprawie mobilno-
ści wśród obywateli unii 
poprzez usuwanie wciąż 
istniejących barier praw-
nych i administracyjnych”.

rEfOrMA ryNKóW PrAcy 
JAKO ODPOWiEDź NA KryZyS 
GOSPODArcZy

Kryzys gospodarczy i finansowy 
wpłynął negatywnie na kondycję 
rynków pracy w Europie. Obec-
nie już ponad 10% Europejczy-
ków pozostaje bezrobotnych. 
W ramach Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych poseł Danuta 
Jazłowiecka działała na rzecz 
poprawy aktywności zawo-
dowej w Unii oraz zniesienia 
barier utrudniających dostęp 
obywateli do unijnych rynków 
pracy. Prowadziła w szczególno-
ści prace nad opinią w sprawie 
uproszczenia procedur uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. 
Kryzys gospodarczy i finansowy 
wymaga także reform systemów 
społecznych. W tym kontekście 
poseł Jazłowiecka w imieniu 
Grupy EPL pracowała nad Zie-
loną Księgą ws. bezpiecznych, 
stabilnych i adekwatnych syste-
mów emerytalnych w Europie.

WZMOcNiENiE WSPóŁPrAcy 
GOSPODArcZEJ POMięDZy 
27 KrAJAMi uNii

Podczas prac w Komisji Gospo-
darczej i Monetarnej Danuta 
Jazłowiecka promowała ideę 
wzmocnienia współpracy go-
spodarczej pomiędzy wszystkimi 
członkami UE oraz włączenia 
krajów, które nie przyjęły jeszcze 
wspólnej waluty, do prac nad 
przyszłym kształtem strefy euro. 
Była bezpośrednio zaangażo-
wana w prace nad pakietem 
sześciu aktów legislacyjnych 
w sprawie zarządzania gospo-
darczego na poziomie unijnym, 
którego przyjęcie pomoże 
ustabilizować sytuację finansów 
publicznych w państwach człon-
kowskich i zmniejszyć ryzyko 
kolejnych kryzysów finansowych 
w Europie. 

OPOlSKiE KWiTNącE 
W bruKSEli

Z inicjatywy posłanki 20–21 wrześ- 
nia 2011 roku, w ramach przed-
sięwzięcia „Opole and friends...”, 
do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli przybyli mieszkańcy, 
dziennikarze, przedstawiciele re-
gionu, a wśród nich reprezentan-
ci świata kultury i młodzi artyści, 
aby promować walory gospo-
darcze, kulturowe, turystyczne 
i kulinarne Opolszczyzny. Wyda-
rzenie odbyło się pod patronatem 
Polskiej Prezydencji w Radzie 
UE oraz Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego i przy współudziale 
władz lokalnych.
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Sidonia 
Jędrzejewska
CZłONEK
→  Komisja Budżetowa
→  Delegacja do spraw stosunków 

ze Szwajcarią i Norwegią, do 
wspólnej komisji parlamentarnej 
UE–Islandia oraz do wspólnej 
komisji parlamentarnej Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Kontroli Budżetowej 
→  Specjalna komisja do spraw 

wyzwań politycznych i zasobów 
budżetowych na rzecz zrównowa-
żonej UE po 2013 r. (SURE)

→  Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

→  Delegacja do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

region 
wielkopolski

www.sidonia.pl

„Przyszły wieloletni 
budżet uE zdefiniu-
je kształt unijnych 
polityk i programów 
do 2020 roku. Będzie 
miało to kluczowe 
znaczenie dla rozwo-
ju Polski i dobrobytu 
Polaków. Dlatego już 
teraz biorę aktywny 
udział w toczących się 
rozmowach na te-
mat wieloletnich ram 
finansowych”. 

NA STrAży uNiJNEGO 
buDżETu

Poseł Sidonia Jędrzejew-
ska skoncentrowała się 
na funkcji generalnego 
sprawozdawcy PE do spraw 
budżetu Unii Europejskiej na 
2011 rok. Jest autorką sied-
miu sprawozdań dotyczących 
budżetów korygujących na 
2011 rok, w ramach których 
Unia m.in. przeznaczyła 
dodatkowe fundusze na rzecz 
powodzian w Europie Środ-
kowej, w tym w Polsce, oraz 
na zarządzanie migracjami 
i przepływami uchodźców 
w UE. Jako członek Komisji 
Budżetowej zaangażowa-
ła się także w prace nad 
przygotowaniami do budżetu 
UE na 2012 rok, skutecznie 
wnioskując o zwiększenie 
pieniędzy na programy: 
„Uczenie się przez całe życie” 
oraz „Młodzież w działa-

niu”. Poseł Jędrzejewska 
czynnie uczestniczy również 
w debacie na temat nowych 
wieloletnich ram finanso-
wych 2014–2020.

WAlKA Z cHOrObAMi 
NOWOTWOrOWyMi

Działalność Sidonii Ję-
drzejewskiej nie ogranicza 
się jednak tylko do spraw 
budżetowych. Posłanka 
angażuje się w tak ważne 
kwestie jak zwalczanie 
chorób nowotworowych. 
Współpracując z Europej-
ską Koalicją Pacjentów 
Onkologicznych, Sidonia 
Jędrzejewska zorgani-
zowała w marcu 2011 
roku konferencję pt. 
„Women Against Cancer”. 
We wrześniu wzięła udział 
we wspinaczce na alpejski 
szczyt Breithorn, by wyrazić 
swoje wsparcie dla kobiet 
chorych na raka piersi. 

rODZiciElSTWO i rOZWóJ 
iDEi EurOPEJSKiEJ

W pierwszej połowie 
2011 roku poseł Jędrze-
jewska współorganizowała 
konferencję poświęco-
ną rozwojowi systemu 
rodzicielstwa zastępczego. 
Sidonia Jędrzejewska 
działa także na rzecz idei 
europejskiej, organizując 
m.in. konkursy i lekcje 
europejskie adresowane do 
wielkopolskiej młodzieży. 
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Filip 
Kaczmarek
CZłONEK
→  Komisja Rozwoju
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Parlamentem Panafrykańskim
→  Delegacja do Wspólnego Zgroma-

dzenia Parlamentarnego AKP–UE

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Izraelem

www.filipkaczmarek.pl

region 
wielkopolski

SKuTEcZNA POliTyKA 
rOZWOJOWA 

Działania na rzecz eliminacji 
ubóstwa na świecie są celem 
nadrzędnym prac posła Fili-
pa Kaczmarka, koordynatora 
Grupy EPL w Komisji Roz-
woju. Z ramienia Komisji był 
on sprawozdawcą w sprawie 
Zwiększenia skuteczności 
polityki rozwojowej – ra-
portu, który otwiera nowy 
rozdział w polityce rozwo-
jowej. Ważny element walki 
z ubóstwem stanowi eduka-
cja rozwojowa, której poseł 
jest propagatorem. Z jego 
inicjatywy odbyło się wysłu-
chanie publiczne dotyczące 
roli edukacji rozwojowej 
oraz strategii na jej rzecz 
w Europie. We współpracy 
z polskim MSZ zorganizował 
on również wystawę foto-
grafii pt. „Afryka polskich 
podróżników i wolontariuszy 
– edukacja globalna”, która 
prezentowała osiągnięcia 
programu polskiej pomocy 
rozwojowej na rzecz Afryki 
w latach 2007–2010.

NEGOcJAcJE W SPrAWiE 
ZEWNęTrZNycH 
iNSTruMENTóW 
fiNANSOWycH

Jako jeden z negocjatorów 
PE w sprawie instrumen-
tów finansowych na rzecz 
demokracji, praw człowie-
ka, współpracy na rzecz 
rozwoju oraz współpracy 
z państwami uprzemysło-
wionymi poseł Kaczmarek 
jest zaangażowany w wy-
pracowanie kompromiso-
wego stanowiska pomiędzy 
Parlamentem a Radą.

„Chodzi nam o zwięk-
szenie skuteczności 
w taki sposób, żeby każde 
wydane na cele rozwojowe 
euro mogło naprawdę po-
móc, przy jednoczesnym 
zmniejszaniu i w konse-
kwencji eliminacji ubó-
stwa. Powinniśmy koncen-
trować się na inicjatywach 
budujących wzrost gospo-
darczy, jednakże moderni-
zacja polityki rozwojowej 
nie może opierać się tylko 
na wyznaczaniu nowych 
zobowiązań”.

WAlKA Z EPilEPSJą

Filip Kaczmarek jako czło-
nek założyciel grupy roboczej 
Europejscy Rzecznicy do spraw 
Epilepsji aktywnie promuje dzia-
łania mające na celu poprawę 
jakości życia osób, które chorują 
na padaczkę, oraz idee powołania 
strategii UE na rzecz wczesnej 
diagnostyki i badań nad chorobą.

 

PrOMOcJA POZNANiA 
W bruKSEli

Poseł Kaczmarek zorganizował 
w PE wystawę zdjęć „Poznań 
w wyobraźni Ryszarda Horowitza”, 
której towarzyszył koncert Agaty 
Szymczewskiej. Z jego inicjatywy 
Parlament Europejski przyznał 
Europejską Nagrodę Obywatelską 
Międzynarodowemu Festiwalowi 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży Ale 
Kino!, którego organizatorem 
jest poznańskie Centrum Sztuki 
Dziecka. 
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Jarosław  
Kalinowski
CZłONEK 
→  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Białorusią
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publiczne-
go i Bezpieczeństwa Żywności

→  Delegacja do komisji współpracy 
parlamentarnej UE–Kazachstan, 
UE–Kirgistan i UE–Uzbekistan 
oraz do spraw stosunków z Ta-
dżykistanem, Turkmenistanem 
i Mongolią

→  Delegacja do spraw stosunków 
z Parlamentem Panafrykańskim

region 
mazowiecki

www.kalinowski.pl

„Czas najwyższy 
w rolnictwie wprowa-
dzić równe warunki 
konkurencji, a różnice, 
które będą, powinny 
wynikać tylko i wy-
łącznie z obiektyw-
nych kryteriów”.

PrZySZŁOść WSPólNEJ 
POliTyKi rOlNEJ

Poseł Jarosław Kalinowski 
swoją pracę w Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi skoncen-
trował na kwestii finansowania 
europejskiego rolnictwa po 
roku 2013. Poseł poświę-
cał swoją uwagę również 
sprawozdaniom w sprawie 
umów w sektorze mleczar-
skim, ustanowienia wspólnych 
systemów bezpośredniego 
wsparcia dla rolników i handlu 
międzynarodowego, roli kobiet 
w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich oraz problemom 
deficytu białka w Unii. Opinio-
wał sprawozdanie dotyczące 
porozumienia z Norwe-
gią w sprawie preferencji 
w handlu produktami rolnymi, 
a jako współautor projektu 
rezolucji w sprawie podwy-
żek cen żywności przyczynił 
się do podniesienia kwestii 
bezpieczeństwa żywnościo-
wego do rangi priorytetowych 
celów Unii. W kontrowersyjnej 
kwestii zezwolenia na uprawy 
modyfikowane genetycznie 
(GMO) na terytorium Unii 
poseł Kalinowski zorganizował 
w Parlamencie Europejskim 
spotkanie z polskimi eks-
pertami zajmującymi się tym 
tematem.

PrAWA POlAKóW NA liTWiE

Poseł Kalinowski kontynu-
ował walkę z dyskryminacją 
polskiej mniejszości naro-
dowej na Litwie, w ostatnim 
czasie związaną z reformą 
szkolnictwa. Wielokrotnie 
występował na forum Par-
lamentu Europejskiego, był 
także współautorem listów 
i pytań na ten temat do 
Komisji Europejskiej.

POlSKA TrADycJA 
W EurOPiE

Doskonałym przykładem 
promocji Polski w Europie 
była wystawa „Tradycyjna 
Wielkanoc na Kurpiach”, 
zorganizowana przez posła 
w kwietniu 2011 roku w PE. 
Zaprezentowana prób-
ka kurpiowskiej kultury 
z pewnością zachęciła 
Europejczyków do odwie-
dzania regionu, a wystawa 
zapoczątkowała sezon 
polskich inicjatyw na forum 
Parlamentu, podkreślają-
cych tegoroczną prezyden-
cję Polski w Unii. Jesienią 
Jarosław Kalinowski był po-
mysłodawcą i współorgani-
zatorem wystawy o Ignacym 
Janie Paderewskim.
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Lena 
Kolarska- 
-Bobińska
WICEPRZEWODNICZąCA
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Indiami

CZłONKINI
→  Komisja Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii
→  Komisja Petycji

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Rozwoju Regionalnego
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Iranem

www.lenalubelska.pl

region 
lubelski

„Polska musi być 
aktywnym i wpływo-
wym członkiem unii 
Europejskiej. Chcemy 
silnej Europy, budując 
w Polsce nowe drogi, 
zabiegając o oszczę-
dzanie energii i szybki, 
darmowy internet”.

STrATEGiA ENErGETycZNA 
W DZiAŁANiu

Poseł Lena Kolarska-Bo-
bińska jest wpływowym 
członkiem Komisji Prze-
mysłu, Badań Naukowych 
i Energii. Jej zaangażowanie 
docenił m.in. prestiżowy 
„The Parliament Magazine”, 
nominując poseł Kolarską-
-Bobińską do nagrody dla 
najlepszego europosła 
2011 roku w dziedzinie 
„Energia”. Lena Kolar-
ska-Bobińska zabiega 
o realizację przygotowa-
nej przez nią wieloletniej 
strategii energetycznej dla 
Europy. Opiniowała i przy-
gotowywała poprawki do 
kilkudziesięciu dokumentów 
dotyczących polityki ener-
getycznej. Z jej inicjatywy 
w krajach Unii Europejskiej 
realizowane będą kampa-
nie informacyjne i debaty 
publiczne dotyczące gazu 
łupkowego. Taką kampanię 
informacyjną zorganizowała 
już na Lubelszczyźnie.
Silnie wspiera większą 
przejrzystość międzyna-
rodowych porozumień 
gazowych i bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski 
i Europy.

POliTyKA rEGiONAlNA DlA 
POlSKi WScHODNiEJ

Polityka regionalna jest szczegól-
nie ważna dla mniej rozwiniętych 
regionów Unii. W Komisji Rozwoju 
Regionalnego profesor Lena 
Kolarska-Bobińska skupiła się 
na kwestiach istotnych dla Polski 
Wschodniej, zabiegała o wsparcie 
dla projektów transgranicznych.

ObyWATElSKA POliTyKA 
SąSiEDZTWA 

Lena Kolarska-Bobińska była opi-
niodawcą sprawozdania w sprawie 
przeglądu Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. W swojej opinii i ple-
narnych wystąpieniach zwracała 
uwagę, że Partnerstwo Wschodnie 
to również współpraca obywateli 
i organizacji pozarządowych. Otwie-
rała obrady pierwszego Kongresu 
Kultury Partnerstwa Wschodniego.

DEMOKrAcJA, WOlNOść 
i PrAWA cZŁOWiEKA W EurOPiE 
i NA śWiEciE

Posłanka inicjowała lub wspie-
rała liczne apele Parlamentu 
Europejskiego w obronie praw 
człowieka m.in. w Iranie, Rosji, 
na Ukrainie i Białorusi.
Pracując w Komisji Petycji, wielo-
krotnie zabierała głos w sprawie 
skarg wysyłanych przez obywateli 
Polski. Jest członkiem grupy po-
słów pracujących nad problemem 
dyskryminacji rodziców przez 
niemieckie urzędy do spraw 
małoletnich (Jugendamt).
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Jan 
Kozłowski
CZłONEK
→  Komisja Budżetowa
→  Delegacja do komisji 

współpracy parlamentarnej 
UE–Ukraina

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
→  Delegacja do spraw stosun-

ków z państwami Wspólnoty 
Andyjskiej

region 
pomorski

www.jankozlowski.pl

„wspierajmy pełne 
wykorzystanie europej-
skiego potencjału! – to 
motto wyznaczało cele 
moich działań w Par-
lamencie Europejskim 
w 2011 roku”. 

JAK ZWięKSZyć SZANSE 
MŁODZiEży NA ryNKu PrAcy?

Jak pomóc 20 milionom Eu-
ropejczyków wyjść z ubóstwa 
i wykluczenia społecznego?

Jak skutecznie odpowiadać 
na wyzwania rynku pracy? 
-Tych kluczowych kwestii 
dotyczyły opinie, nad którymi 
pracował poseł Jan Kozłowski 
w minionym roku. 

Agencje europejskie działa-
jące efektywnie i w kierunku 
osiągania priorytetów Unii 
Europejskiej – to dążenie posła 
Kozłowskiego, stałego sprawo-
zdawcy z ramienia EPL 

uNiJNA SZANSA DlA 
PrZySZŁOści ryNKu 
ZATruDNiENiA 
– KONfErENcJA W GDAńSKu

Dyskusja z udziałem komisa-
rza Laszlo Andora, minister 
Elżbiety Bieńkowskiej, posłów 
do Parlamentu Europejskiego 
oraz europejskich ekspertów 
w dziedzinie zatrudnienia 
dotyczyła europejskich in-
strumentów na rzecz zatrud-
nienia w obecnej i przyszłej 
perspektywie finansowej. 

JAK lEPiEJ WyKOrZySTAć 
POTENcJAŁ MórZ?

– seminarium z udziałem 
minister Anny Wypych-Na-
miotko, Lowri Evans, dyrektor 
generalnej Komisji Europejskiej 
DG Maritime Policy, dotyczą-
ce zwiększania atrakcyjności 
zawodów morskich oraz 
znaczenia polityki morskiej dla 
gospodarki europejskiej.

KONcErTy i WySTAWy

W 400. rocznicę urodzin Jana 
Heweliusza – koncert i wystawa 
w Parlamencie Europejskim. 
Rocznica urodzin Heweliu-
sza stała się pretekstem do 
zaprezentowania wynalazku 
polskich naukowców – zegara 
pulsarowego mierzącego czas 
na podstawie impulsów z ko-
smosu. Zegar zawiśnie wkrótce 
w Parlamencie Europejskim.  

Wernisaż wystawy „Ostatnia 
Wieczerza” – niezwykłego dzieła 
wybitnego sopockiego artysty 
Macieja Świeszewskiego w Kró-
lewskim Muzeum Sztuki i Historii 
w Brukseli. Obraz Macieja Świe-
szewskiego jest próbą przetłu-
maczenia polskich doświadczeń 
przy stołach dialogu na język 
uniwersalnego symbolu spotka-
nia wokół spraw najważniejszych. 

Wolontariat – europejskie warto-
ści w działaniu. Międzynarodowa 
debata z ekspertami w Parlamen-
cie Europejskim, która pokazała 
znaczenie pracy wolontariuszy 
w osiąganiu celów strategicznych 
UE. Podczas wernisażu wystawy 
„Solidarność. Pasja. Rozwój” 
zaprezentowano umiejętności 
polskich wolontariuszy – ratowni-
ków, tancerzy, husarii. 
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Krzysztof 
Lisek
WICEPRZEWODNICZąCY
→  Podkomisja 

Bezpieczeństwa i Obrony

CZłONEK
→  Komisja Spraw Zagranicznych
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Rosja

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Rozwoju
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Ukraina
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

„Promując Partner-
stwo wschodnie, 
wspólną Europejską 
Politykę Bezpieczeń-
stwa i obrony, a także 
mały ruch graniczny 
z obwodem Kalinin-
gradzkim, wspierali-
śmy w Parlamencie 
Europejskim strate-
gię Polskiej 
Prezydencji”.

uNiA bEZPiEcZNA i OTWArTA 
WObEc SąSiADóW

Poseł Krzysztof Lisek był au-
torem sprawozdania w spra-
wie umowy stowarzyszenio-
wej UE–Gruzja. Dokument 
wzywa Rosję do przestrzega-
nia prawa międzynarodowego 
i wycofania wojsk z okupowa-
nych gruzińskich terytoriów 
Abchazji i Osetii Południowej. 
PE apeluje o jak najszybsze 
otwarcie negocjacji w spra-
wie umowy o pogłębionej 
i kompleksowej strefie wol-
nego handlu z Gruzją. Poseł 
przygotował także opinię do 
sprawozdania o małym ruchu 
granicznym między Kalinin-
gradem i wybranymi polskimi 
obszarami przygranicznymi. 

WZMOcNiENiE 
EurOPEJSKicH ZDOlNOści 
ObrONNycH 

Poseł Lisek zajmował się 
problematyką kryzysu 
gospodarczego wobec unij-

nego sektora obrony. Jego 
sprawozdanie wskazuje na 
potrzebę łączenia i udo-
stępniania zdolności woj-
skowych państw członkow-
skich, znalezienia nowych 
sposobów finansowania 
obronności, ustanowie-
nia europejskiego rynku 
wyposażenia obronnego 
i budowy bazy technolo-
gicznej oraz wzmocnionej 
roli Europejskiej Agencji 
Obrony (EDA).

PrOfilAKTyKA 
ZDrOWOTNA

W ramach Dnia Nadciśnie-
nia, zorganizowanego przez 
Krzysztofa Liska 31 maja 
2011 roku w PE, pracownicy 
instytucji mogli zmierzyć 
sobie ciśnienie oraz dowie-
dzieć się więcej o choro-
bie. W ramach tej akcji 
w dwóch punktach pomiaru 
przebadanych zostało ponad 
600 osób.

PArlAMENT EurOPEJSKi 
GŁOSOWAŁ NA MAZury

W dniach 8–11 listopada 
2011 roku poseł zorga-
nizował w PE wystawę 
pt. „Mazury Cud Natury”, 
promującą region w ramach 
konkursu na Siedem No-
wych Cudów Natury. Wysta-
wę, wyjątkową ze względu 
na zdjęcia wydrukowane 
w technologii 3D, obejrzało 
ponad 2 tys. osób. 

region 
warmińsko- 
-mazurski i podlaski

www.krzysztoflisek.pl
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Elżbieta 
Łukacijewska
CZłONKINI
→  Komisja Rozwoju Regionalnego
→  Delegacja do komisji 

współpracy parlamentarnej 
UE–Ukraina

→  Delegacja do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Ochrony Środowi-

ska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

→  Delegacja do spraw stosun-
ków z Chińską Republiką 
Ludową

region 
podkarpacki

 www.lukacijewska.pl

„Europejski Fun-
dusz Społeczny ma 
przyczyniać się do 
wzmocnienia ka-
pitału ludzkiego. 
Powinien służyć 
włączeniu do rynku 
pracy wrażliwych 
grup społecznych, 
kobiet, osób mło-
dych, długotrwale 
bezrobotnych czy 
osób starszych, 
a przez to przyspie-
szać wychodzenie 
z kryzysu i budować 
wzrost gospodarczy 
w unii Europejskiej”. 

PErSPEKTyWy DlA 
MŁODycH EurOPEJcZyKóW

W Komisji Rozwoju Re-
gionalnego poseł Elżbieta 
łukacijewska pracuje 
nad przyszłym kształtem 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, przygotowu-
jąc poprawki do projektów 
legislacyjnych rozporzą-
dzeń zmieniających kształt 
funduszy strukturalnych 
po 2013 roku. Od począt-
ku swojej kadencji poseł 
łukacijewska wspiera też 
działania na rzecz ludzi 
młodych, w tym inicjatywę 
Fraternité 2020, która pro-
muje większą mobilność 
młodzieży we wszystkich 
krajach – nie tylko Unii 
Europejskiej.

OcHrONA PŁODu PrZED 
SZKODliWyM WPŁyWEM 
AlKOHOlu

Poseł jest zaangażowana 
w promowanie tematów 
związanych ze zdrowiem, 
wspierając tym samym priory-
tety Polskiej Prezydencji w tej 
dziedzinie. Wraz ze stowa-
rzyszeniem Eurocare poseł 
zorganizowała w Brukseli 
seminarium dotyczące ochrony 
nienarodzonych dzieci przed 
szkodliwym wpływem alkoholu 
w życiu prenatalnym, jak i póź-
niejszym. W konferencji wzięli 
udział m.in. komisarz John 
Dalli, minister Adam Fronczak 
oraz europejscy specjaliści 
zajmujący się Alkoholowym 
Zespołem Płodowym (FAS). 
Poseł łukacijewska kierowała 
również pytania do Komisji 
Europejskiej w sprawie naro-
dowych planów walki z cho-
robą Alzheimera oraz badań 
przesiewowych u dzieci.

 

iNNOWAcyJNE PODKArPAcKiE 
i DOliNA lOTNicZA 

W ramach promocji woje-
wództwa podkarpackiego 
oraz Doliny Lotniczej poseł 
łukacijewska zorganizowała 
wspólnie z Urzędem Miasta 
Rzeszowa i Stowarzyszeniem 
Dolina Lotnicza wystawę 
„Innowacyjne Podkarpackie”, 
której celem było zapre-
zentowanie nowoczesnego 
województwa – pokazanie 
najbardziej innowacyjnych 
i przyszłościowych klastrów 
naukowo-przemysłowych 
mających swoje siedziby na 
terenie regionu.
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Bogdan 
Marcinkiewicz
CZłONEK
→  Komisja Przemysłu, 

 Badań Naukowych i Energii
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Kazachstan, 
UE–Kirgistan i UE–Uzbeki-
stan oraz do spraw stosunków 
z Tadżykistanem, Turkmenista-
nem i Mongolią

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Transportu i Turystyki
→  Delegacja do spraw stosunków 

z państwami Półwyspu Arabskiego

www.bogdanmarcinkiewicz.pl

„Kryzys gazowy 
z 2009 roku pokazał do-
bitnie, jak potrzebny jest 
europejskiej gospodarce 
dobrze połączony system 
energetyczny pomiędzy 
krajami członkowskimi 
oraz terminale Lng. Dzię-
ki łącznikowi z Czechami 
zyskujemy ważne połą-
czenie gazowe, którym 
ma popłynąć irański gaz 
z rurociągu nabucco”.  

POlSKi WKŁAD W POliTyKę 
ENErGETycZNą uNii

Bogdan Marcinkiewicz uczestniczył 
w przygotowaniach wizyty posłów 
Komisji Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii w Polsce. Poprzez 
organizowane w Parlamencie 
Europejskim konferencje i spotka-
nia robocze, dotyczące polskiego 
rynku gazu skutecznie promował 
punkt widzenia polskiego sektora 
energetycznego i transportowego. 
Kluczowe tematy to odporność 
polskiego rynku gazowego na 
kryzys, projekt LNG w Świnoujściu, 
rozwój gazu łupkowego w Europie, 
technologia wykorzystania pomp 
ciepła w Polsce i Europie czy też 
kwestie opodatkowania produktów 
energetycznych.
Pod koniec listopada 2011 roku 
odbyły się współorganizowane 
przez posła Europejskie Dni Węgla. 
Celem wydarzenia było przekona-
nie Europejczyków do większego 
wykorzystania potencjału pierwot-
nych źródeł energii, bez których 
nie można budować nowoczesnej 
Europy. To na nich Unia Europejska 
będzie opierać swoje bezpieczeń-
stwo energetyczne w przyszłości. 

rOZWóJ KOlEi

Bogdan Marcinkiewicz wraz 
z Arturem Zasadą przy współ-
pracy z Polską Prezydencją 
oraz Wspólnotą Kolei Europej-
skich i Zarządców Infrastruk-
tury Kolejowej zorganizował 
w PE konferencję poświęconą 
przyszłości kolei dużych pręd-
kości w Unii. Poseł Marcin-
kiewicz podkreślał szcze-
gólną rolę kolei w zakresie 
zmniejszania emisji CO2 oraz 
usprawniania potoków pasa-
żerskich. Ponadto pomiędzy 
Polską a Niemcami wypraco-
wano wspólne porozumienie 
w sprawie kolei łączących oba 
Państwa.

ATrAKcyJNy WiZEruNEK  
POlSKi W śWiEciE

Współprowadzona przez posła 
Marcinkiewicza konferencja 
„Marka »Polska«” pozwo-
liła na zaprezentowanie 
Polski jako konkurencyjnej 
gospodarki na arenie mię-
dzynarodowej, jako wiary-
godnego i atrakcyjnego kraju 
pod względem planowania 
inwestycji.
Poseł zorganizował również 
wystawę „Walory polskiej 
przyrody” w PE. Na jej otwar-
ciu podkreślił, że wprawdzie 
Polska wchodziła do wspólnej 
Europy z potrzebą wyrów-
nania różnic w rozwoju, ale 
w zamian oferowała między 
innymi wielkie i niezniszczone 
zasoby przyrody. 

region
śląski
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CZłONEK
→  Komisja 

Gospodarcza i Monetarna
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Rosja

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Rybołówstwa
→  Delegacja do spraw stosunków 

z państwami Azji Południowej

region lubuski 
i zachodniopo-
morski

www.nitras.pl

Sławomir 
nitras

WZMOcNiONE ZArZąDZANiE 
GOSPODArcZE DlA 
DŁuGOOKrESOWEGO WZrOSTu

Prace Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej w pierwszej połowie 
2011 roku skupione były na 
procesie wzmacniania zarządza-
nia gospodarczego w Unii. Pakiet 
sześciu projektów legislacyjnych 
wprowadza automatyczne nakła-
danie kar na państwa człon-
kowskie za nadmierne deficyty 
budżetowe oraz sankcje za nad-
mierne zadłużenie i nierównowagę 
makroekonomiczną. Nowe zasady 
zwiększą transparentność go-
spodarek europejskich i sprawią, 
że rządom będzie znacznie ciężej 
zadłużać się w tempie sprzed 
kryzysu. Poseł Nitras, jako członek 
Klubu PO-PSL w Komisji Gospo-
darczej i Monetarnej, uczestniczył 
w postępie prac nad pakietem 
i monitorował jego potencjalne 
skutki dla gospodarki Unii

„Fakt, że udało się dopro-
wadzić do porozumienia 
w sprawie tzw. sześcio-
paku, to duży sukces 
Polskiej Prezydencji. 
Jednak należy pamiętać, 
że długoterminowa sta-
bilizacja finansów, którą 
gwarantuje sześciopak, 
to działanie konieczne, 
lecz niewystarczające, by 
wyjść z kryzysu. Przed 
nami ciężkie zadanie: 
musimy sprawić, by eu-
ropejska gospodarka była 
bardziej konkurencyjna 
względem Chin i uSA”.

WięKSZE  
bEZPiEcZEńSTWO 
DEPOZyTóW

Zagwarantowanie większe-
go bezpieczeństwa depozy-
tów bankowych było jednym 
z priorytetów prac legis-
lacyjnych posła Nitrasa. 
Niebezpieczeństwo zapaści 
systemu finansowego ujaw-
niło potrzebę wzmocnienia 
dyrektywy o Systemach 
Gwarancji Depozytowych, 
która ujednolica prawa 
konsumentów, wprowa-
dza minimalny poziom 
zabezpieczenia w wysokości 
100 tys. euro oraz znacznie 
skraca czas oczekiwania na 
zwrot środków. Szczegól-
nym wkładem posła Nitrasa 
były poprawki dotyczące 
finansowania funduszy 
gwarancyjnych oraz bezpie-
czeństwa zgromadzonych 
w nich środków.

SZcZEciN śWięTuJE 
DZiEń NiEPODlEGŁOści 
W bruKSEli

Z inicjatywy posła Nitrasa 
tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości w Kwaterze 
Głównej NATO odbyły się 
pod patronatem miasta 
Szczecin. W obchodach 
uczestniczyło wielu znamie-
nitych gości z województwa 
zachodniopomorskiego, 
a także grupa młodzieży – 
zwycięzcy konkursów wiedzy 
o UE i NATO, które objęte 
były patronatem posła.
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Jan 
olbrycht
PRZEWODNICZąCY
→  Intergrupa Urban

WICEPRZEWODNICZąCY
→  Specjalna komisja do spraw 

wyzwań politycznych i zasobów 
budżetowych na rzecz zrównowa-
żonej UE po 2013 r. (SURE)

CZłONEK
→  Komisja Kontroli Budżetowej
→  Komisja Rozwoju Regionalnego
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, 
Serbią, Czarnogórą i Kosowem

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Budżetowa
→  Delegacja do spraw stosunków 

z państwami Maghrebu i Unią 
Maghrebu Arabskiego

www.janolbrycht.pl

„My, polscy posłowie 
zajmujący się euro-
pejskimi funduszami 
stoimy przed po-
ważnym wyzwaniem 
przekonania innych 
posłów i przedstawicie-
li rządów, że polityka 
spójności jest działa-
niem prorozwojowym 
i bezpośrednio sprzyja 
osiągnięciu celów stra-
tegii Europa 2020”.

uTrZyMANiE fiNANSOWANiA 
POliTyKi SPóJNOści W NOWyM 
buDżEciE uE

W pierwszym półroczu 
2011 roku Jan Olbrycht był 
wiceprzewodniczącym komisji 
SURE, która opracowała 
sprawozdanie zawierające 
priorytety polityczne Unii dla 
nowych wieloletnich ram fi-
nansowych na lata 2014–2020. 
Poseł Olbrycht złożył kilkana-
ście poprawek do dokumentu, 
popierających finansowanie 
polityki spójności na pozio-
mie kwot z obecnego okresu 
programowania.

W cENTruM PrAc NAD NOWą 
POliTyKą SPóJNOści

Jan Olbrycht był członkiem 
zespołu pracującego nad 
zmianą rozporządzenia 
finansowego, które ustanawia 
reguły wydatkowania unijnych 
środków finansowych mają-
cych zastosowanie do budżetu 

rocznego Unii, i przygotował 
opinię w Komisji REGI na 
ten temat. Obecnie poseł 
pracuje nad sprawozdaniem 
dotyczącym kształtu Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, największego 
z funduszy strukturalnych, 
w latach 2014–2020, w któ-
rym określi w szczególności 
rodzaje inwestycji, jakie 
będą mogły być finansowa-
ne w Polsce ze wsparciem 
pieniędzy unijnych. 

MiASTA W cENTruM uWAGi

Intergrupa URBAN, której 
założycielem i przewodniczą-
cym jest poseł Jan Olbrycht, 
jest ważnym głosem miast 
na szczeblu europejskim. 
Nieustanny monitoring 
przyjmowanych przepisów 
unijnych pozwala na efektyw-
ne uwzględnianie tematyki 
miejskiej w legislacji UE, 
a liczne spotkania z przedsta-
wicielami regionów są okazją 
do ogólnoeuropejskiej debaty 
nad przyszłością i rolą polityki 
miejskiej.

WSPólNE WArTOści 
fuNDAMENTEM TOżSAMOści 
EurOPEJSKiEJ

Jan Olbrycht jest członkiem 
Grupy Obserwacyjnej ds. War-
tości w ramach Europejskiej 
Partii Ludowej, której celem 
jest promocja dialogu i sfor-
mułowanie wspólnego stano-
wiska w sprawach dotyczących 
prawa rodzinnego, prawa do 
życia i spraw bioetycznych. 

region
śląski
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Jacek 
Protasiewicz
PRZEWODNICZąCY
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Białorusią

CZłONEK
→  Komisja Wolności Obywa-

telskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych

→  Podkomisja Praw Człowieka
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest  
(Partnerstwa Wschodniego)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Spraw Zagranicznych
→  Delegacja do komisji 

współpracy parlamentarnej 
UE–Ukraina

region 
dolnośląski 
i opolski

www.protasiewicz.pl

„Mijający rok był wyjątkowo 
trudny dla naszych przyja-
ciół z demokratycznej opo-
zycji na Białorusi. Represje, 
aresztowania i szykany ze 
strony reżimu Aleksandra 
Łukaszenki nie przeszły 
jednak bez echa na forum 
Parlamentu Europejskiego. 
wartości demokratyczne 
i prawa człowieka, którymi 
cieszą się obywatele uE 
powinny być dostępne rów-
nież dla naszych wschod-
nich sąsiadów”. 

PrZEGląD POliTyK uNiJNycH

Poseł Jacek Protasiewicz brał udział 
w pracach nad rewizją wschodnie-
go wymiaru Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa oraz nad kształtowa-
niem wspólnej polityki migracyjnej 
UE. Jako sprawozdawca w imieniu 
Grupy EPL przyczynił się  do 
szybkiego przyjęcia przez Parlament 
zmiany rozporządzenia o małym 
ruchu granicznym. Umożliwi to 
mieszkańcom północnej Polski 
i Obwodu Królewieckiego swobodne 
przekraczanie granicy i przyczyni się 
do rozwoju handlu i współpracy kul-
turalnej między oboma regionami.  
Zajmował się również problemem 
bezdomności, doprowadzając do 
uchwalenia rezolucji, w której PE 
wzywa do wypracowania europej-
skiej strategii wobec problemu 
bezdomności w Europie. 

WSPArciE OPOZycJi 
i SPOŁEcZEńSTWA 
ObyWATElSKiEGO NA biAŁOruSi

Jako przewodniczący Delegacji PE 
do spraw stosunków z Białorusią 

poseł Protasiewicz przez kolejną 
kadencję wspiera białoruską 
opozycję, wolne media i organi-
zacje pozarządowe. W styczniu 
2011 roku współorganizował 
nadzwyczajne spotkanie organów 
PE w sprawie represji i areszto-
wań na Białorusi, którego wyni-
kiem była rezolucja potępiająca 
działania reżimu Aleksandra 
łukaszenki i wzywająca UE do 
znacznego zwiększenia pomocy 
finansowej dla białoruskich śro-
dowisk demokratycznych. W lipcu 
2011 roku poseł Protasiewicz 
współorganizował wspólne spot-
kanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Delegacji do spraw relacji 
z Białorusią z Alesiem Białackim,  
szefem Centrum Praw Człowieka 
„Wiosna”.  Parlament przyjął 
w tym roku trzy rezolucje na 
temat Białorusi, których poseł był 
współautorem.

WrOcŁAW i DOlNy śląSK 
W SErcu EurOPy

Jacek Protasiewicz współorga-
nizował we Wrocławiu spotkanie 
kierownictwa Grupy EPL. W po-
siedzeniu udział wzięło kilkudzie-
sięciu gości, m.in. komisarz UE do 
spraw energii Günther Oettinger, 
minister spraw zagranicznych Ra-
dosław Sikorski, premier Mołdawii 
Vladimir Filar oraz lider opozycji 
białoruskiej Aleksander Milinkie-
wicz. W siedzibie PE w Strasburgu 
pod koniec września 2011 roku 
odbyła się z kolei konferencja 
połączona z otwarciem wystawy 
nt. polsko-czesko-niemieckiej 
współpracy transgranicznej. 
Zaproszeni przez posła reprezen-
tanci świdnickiego samorządu 
przedstawili zgromadzonym goś-
ciom swoje pozytywne doświad-
czenia ze współpracy z czeskimi 
i niemieckimi partnerami.
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Jacek 
Saryusz-wolski

region 
łódzki

PRZEWODNICZąCY
→  Delegacja do spraw sto-

sunków ze Zgromadzeniem 
Parlamentarnym NATO

WICEPRZEWODNICZąCY
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

CZłONEK
→  Komisja Spraw Zagranicznych
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Armenia, 
UE–Azerbejdżan i UE–Gruzja

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Budżetowa
→  Delegacja do Wspólnego Zgroma-

dzenia Parlamentarnego AKP–UE

SilNA i SPóJNA POliTyKA 
ZAGrANicZNA uNii

Jako członek Komisji Spraw 
Zagranicznych poseł Jacek Sa-
ryusz-Wolski prowadził działania 
mające na celu wzmocnienie 
Partnerstwa Wschodniego. Ak-
tywnie uczestniczył w przeglądzie 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 
był inicjatorem rezolucji w sprawie 
sytuacji na Białorusi, Ukrainie 
i w Rosji. Wywalczył w szczególno-
ści stypendia unijne dla młodzieży 
z krajów sąsiadujących z Unią. 
Aktywnie wspierał także debatę na 
temat strategicznych priorytetów 
unijnej polityki zagranicznej w kon-
tekście znaczenia wschodzących 
potęg na arenie międzynarodowej 
– tzw. BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny, RPA). 

EurONEST – PArlAMENTArNy 
WyMiAr PArTNErSTWA 
WScHODNiEGO

W 2011 roku odbyło się inaugura-
cyjne posiedzenie Zgromadzenia 
Parlamentarnego Euronest, 
zrzeszającego europosłów oraz 
parlamentarzystów z krajów 
Partnerstwa Wschodniego. Jacek 
Saryusz-Wolski, pomysłodaw-
ca oraz wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia, skutecznie działał 
na rzecz wzmocnienia dialogu 
między Unią Europejską a jej 
wschodnimi partnerami oraz 
poszerzenia współpracy w wy-
miarze politycznym, gospodar-
czym oraz społecznym. 

bEZPiEcZEńSTWO 
ENErGETycZNE EurOPy

Poseł kontynuuje podjęte już 
w poprzedniej kadencji dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i Europy, 

www.saryusz-wolski.pl

zapoczątkowane raportem nt. 
zagranicznego wymiaru polityki 
energetycznej Unii i rozporządze-
niem o bezpieczeństwie dostaw 
gazu. Jest zaangażowany w prace 
nad koncepcją i strategią unijnej 
dyplomacji energetycznej. Dba 
również o poparcie Parlamentu 
dla gazu łupkowego. 

buDżET uE

W Komisji Budżetowej Jacek 
Saryusz-Wolski wniósł istot-
ny wkład w opinię Komisji do 
raportu o przeglądzie Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa. Uczestniczył 
również w pierwszej w historii 
międzyinstytucjonalnej konferencji 
poświęconej wieloletnim ramom 
finansowym UE na lata 2014–2020, 
kluczowej dla kształtowania debaty 
w tym obszarze. Poseł postulował 
w niej m.in. wzmocnienie finanso-
wania polityki zagranicznej Unii, 
w tym polityki sąsiedztwa.

„Rok 2011 zaowocował 
ważnymi przemianami 
w polityce zagranicznej 
unii. z satysfakcją odno-
towuję, iż wobec naszych 
sąsiadów odchodzimy 
od dominującej polityki 
opartej na interesach 
w kierunku polityki opar-
tej na wartościach. unia 
musi pokazać, że w do-
bie nakładających się 
kryzysów, wartości takie 
jak solidarność i poczu-
cie odpowiedzialności za 
przyszłość stanowią jej 
największą siłę”.
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Czesław 
Siekierski
CZłONEK
→  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
→  Specjalna komisja do spraw 

wyzwań politycznych i zasobów 
budżetowych na rzecz zrównowa-
żonej UE po 2013 r. (SURE)

→  Delegacja do spraw stosunków 
z Chińską Republiką Ludową

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Kontroli Budżetowej
→  Komisja Rozwoju Regionalnego
→  Delegacja do spraw stosunków ze 

Stanami Zjednoczonymi

region 
małopolski 
 i świętokrzyski

WSPólNA POliTyKA rOlNA 
i POliTyKA SPóJNOści 
PriOryTETEM W NOWyM 
buDżEciE uE

W mijającym 2011 roku poseł 
Czesław Siekierski włączył się 
w prace nad przyszłymi ramami 
finansowymi UE na lata 2014–2020, 
kładąc nacisk przede wszystkim 
na przyszłość dwóch najważniej-
szych unijnych polityk – tj. Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR) oraz polityki 
spójności, stanowiących w sumie 
ponad 80% unijnego budżetu. We 
współpracy z polskimi posłami 
w komisji poseł Siekierski złożył 
szereg poprawek do raportu posła 
sprawozdawcy, które w znacznym 
stopniu zostały uwzględnione 
w ostatecznym dokumencie. Szcze-
gólnie istotna okazała się poprawka, 
na mocy której w ostatecznym 
dokumencie pojawił się zapis o ko-
nieczności bardziej sprawiedliwej 
dystrybucji płatności bezpośrednich 
w ramach WPR.

rEfOrMA WSPólNEJ  
POliTyKi rOlNEJ 

W 2011 roku w kluczową fazę 
wkroczyła reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej. Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pracowała nad tzw. raportem 
Dessa, mającym wyrazić stanowisko 
Parlamentu w tej sprawie. Poseł 
Siekierski w ramach prac nad ra-
portem wnioskował m.in. o wyrów-
nanie dopłat w całej Unii, dodatkowe 
wsparcie dla małych i średnich 
gospodarstw i uproszczenie WPR. 
W ramach popularyzacji polskiej 
wizji WPR poseł zorganizował wraz 
z Ministerstwem Rolnictwa trzy 
konferencje w Parlamencie Euro-
pejskim. Ponadto we współpracy 
z posłem Jarosławem Kalinowskim 
przygotował seminarium dla przed-
stawicieli Izb Rolniczych, rolniczych 
organizacji związkowych i młodych 

rolników, którzy przyjechali do Brukse-
li z protestem przeciwko dyskryminacji 
w ramach WPR: wręczyli stosowną 
petycję głównym unijnym decydentom 
w obszarze rolnictwa. 

PrEZyDENcJA SZANSą NA 
PrOMOcJę POlSKi

Poseł Siekierski razem z repre-
zentującym Polską Prezydencję 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi byli autorami głośnych inicjatyw 
promocji polskiej żywności (m.in. de-
gustacji polskiej truskawki i jabłka). 
W Krakowie poseł współorganizował 
międzynarodową konferencję – „Te-
raźniejszość i przyszłość drobnych 
gospodarstw rolnych w UE”. Ponad-
to poseł był współgospodarzem wy-
stawy w PE poświęconej wybitnemu 
polskiemu artyście i mężowi stanu 
Ignacemu Janowi Paderewskiemu. 

www.siekierski.pl

„Przywiązujemy ogrom-
ne znaczenie do polityki 
spójności, ale wymaga ona 
także spójności obszarów 
wiejskich i miejskich, wy-
równywania poziomu życia, 
zmniejszania dystansu 
rozwojowego. Młodzi nie 
mogą uciekać od rolnictwa. 
wspólna Polityka Rolna 
służy środowisku, produ-
kuje dobra publiczne, za 
które nikt rolnikom nie pła-
ci. Potrzebujemy silnego 
budżetu na wPR i politykę 
spójności. Cele wPR za-
pisane w Traktacie Rzym-
skim nie zostały spełnione 
w zapewnieniu rolnikom 
właściwych dochodów”.
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Joanna 
Skrzydlewska
CZłONKINI
→  Komisja Praw Kobiet 

i Równouprawnienia
→  Komisja 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
→  Delegacja do spraw 

stosunków z państwami 
Ameryki Środkowej

→  Delegacja do Euro-Latyno- 
amerykańskiego Zgromadze-
nia Parlamentarnego

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Kultury i Edukacji
→  Delegacja do spraw 

 stosunków z Indiami

www.skrzydlewska.eu

region 
łódzki

„Cele, jakie sobie 
postawiliśmy w stra-
tegii Europa 2020, są 
ambitne, ale wyko-
nalne. Jeśli za teorią 
pójdą działania rzą-
dów naszych państw, 
podjęte we współpracy 
z organizacjami spo-
łecznymi, mamy real-
ne szanse zmniejszyć 
liczbę osób pozosta-
jących na marginesie 
społeczeństw”.

O róWNE SZANSE rOZWOJu 
DlA KObiET

Joanna Skrzydlewska przy-
gotowała opinię w sprawie 
programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia. 
W opracowanych przez nią 
15 punktach wskazała na 
jednakowe drogi rozwoju męż-
czyzn i kobiet, równe szanse 
w zakresie dostępu do pracy, 
rozwoju zawodowego i awansu, 
wynagrodzenia, godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego, 
ochrony przed molestowaniem.
Zaś w opinii w sprawie usług 
socjalnych odniosła się do po-
prawy sytuacji osób zatrudnio-
nych w tym sektorze – głównie 
kobiet – pracujących m.in. 
w domach i ośrodkach dla osób 
bezdomnych, dzieci, kobiet 
doświadczających przemocy, 
imigrantów i uchodźców oraz 
w ośrodkach opieki medycznej.

cZAS NA KArTę DużEJ 
rODZiNy

Wiele samorządów lokalnych, 
jak i całych krajów udziela 

już rodzinom wielodzietnym 
pomocy i wsparcia. Niestety, 
wciąż brak jest regulacji, 
która gwarantowałaby im 
uznawalność tych uprawnień 
w pozostałych krajach Unii, 
bo nie są one obowiązujące 
wszędzie. Poseł Skrzydlewska 
wystąpiła więc do Komisji 
Europejskiej z apelem o za-
chęcanie państw członkow-
skich do wprowadzenia Karty 
Dużych Rodzin. 

rOK 2012 TO rOK AKTyWNEGO 
STArZENiA i SOliDArNOści 
MięDZyPOKOlENiOWEJ

Zdaniem Joanny Skrzydlewskiej 
promowanie aktywności osób 
starszych wpływa nie tylko na 
zdrowe starzenie się tych osób, 
ale ma też dobroczynne oddzia-
ływanie na całe społeczeństwo. 
Stąd starania poseł Joanny 
Skrzydlewskiej o wprowadza-
nie elastycznego czasu pracy 
osób starszych, wspieranie ich 
działalności w ramach wolonta-
riatu, uczestnictwa w zajęciach 
kulturalnych i sportowych.

KulTurAlNiE O ŁODZi 
W bruKSEli

Poseł Joanna Skrzydlewska 
zorganizowała w brukselskiej 
siedzibie Parlamentu Euro-
pejskiego promocyjny pokaz 
filmów animowanych. Przed-
stawiając najlepsze produkcje 
łódzkiej wytwórni filmów 
Se-ma-for, chciała pokazać 
swoje miasto przez pryzmat 
różnorodności kulturowej, 
ludzi niebanalnych, z ciekawą 
wizją artystyczną, która jest 
doceniana i nagradzana pre-
stiżowymi wyróżnieniami.
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Bogusław 
Sonik

www.boguslawsonik.pl

region  
małopolski 
i świętokrzyski

PRZEWODNICZąCY
→  Intergrupa do spraw gór, wysp 

i regionów słabo zaludnionych 

WICEPRZEWODNICZąCY
→  Komisja Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

CZłONEK
→  Delegacja 

do spraw stosunków z Iranem

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych

→  Delegacja do spraw stosunków 
z państwami Ameryki Środkowej

→  Delegacja do Euro-Latynoamerykań-
skiego Zgromadzenia Parlamentarnego

WPŁyW WyDObyciA GAZu 
ŁuPKOWEGO NA śrODOWiSKO 
NATurAlNE 

Jednym z głownych tematów, 
jakimi zajmuje się Komisja Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żyw-
ności, jest kwestia środowiskowych 
aspektów i potencjalnego zagrożenia 
związanego z wydobywaniem gazu 
łupkowego. Poseł Bogusław Sonik 
jako sprawozdawca wypracowuje 
oficjalne stanowisko Parlamentu 
Europejskiego w tej kwestii. 

„unii Europejskiej potrzeba 
alternatywnych rozwiązań 
energetycznych, aby móc 
utrzymać konkurencyjność 
swojej gospodarki wobec 
rynków światowych. gaz, 
w tym właśnie złoża gazu 
łupkowego, wydaje się być 
taką alternatywą i szansą, 
której nie możemy 
zmarnować”. 

iMPulS DlA uNii W WAlcE 
Z DOPAlAcZAMi

W ślad za Polską, która ustanowiła 
zakaz wprowadzania i sprzedaży 
dopalaczy, Unia Europejska w grud-
niu 2010 roku wycofała mefedron 
– jeden z najpopularniejszych dopa-
laczy. Poseł Sonik jako pierwszy po-
ruszył w PE ten temat, organizując 
wysłuchanie publiczne poświęcone 
substancjom psychoaktywnym. 
Stało się ono impulsem dla Komisji 
Europejskiej, która pracuje obecnie 
nad propozycją nowej unijnej legi-
slacji, mającej za zadanie rozwiązać 
problem dopalaczy, wzorując się 
na rozwiązaniach zastosowanych 
właśnie przez Polskę. 

POliTyKA GórSKA 
Z PErSPEKTyWy bruKSEli 

Intergrupa do spraw gór, wysp 
i obszarów słabo zaludnionych, 
której przewodniczącym jest 
Bogusław Sonik, ma ważny 
wkład w debatę na temat polityki 
spójności. Działania intergru-
py doprowadziły do przyjęcia 
rezolucji w sprawie Europejskiej 
strategii na rzecz rozwoju gospo-
darczego i społecznego regionów 
górskich, wysp i obszarów słabo 
zaludnionych. 

PrZEGląD filMu POlSKiEGO

We wrześniu 2011 roku poseł 
Sonik wraz z posłem Piotrem 
Borysem i Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej zorganizował 
w PE w Brukseli Przegląd 
Filmu Polskiego, w trakcie 
którego europejska publiczność 
miała okazję obejrzeć dziewięć 
specjalnie dobranych polskich 
filmów ostatnich lat. 

POlSKiE SZOPKi 
bOżONArODZENiOWE 
W PArlAMENciE

Europoseł Bogusław Sonik już 
po raz trzeci promuje szopki 
bożonarodzeniowe w Brukseli. 
6 grudnia w Parlamencie 
Europejskim odbyła się 
wystawa szopek oraz prezen-
tacja polskiej choinki udeko-
rowanej ręcznie wykonanymi 
ozdobami. Wydarzenie to ma 
na celu propagowanie wśród 
Europejczyków polskiej kultury 
i zaznajomienie ich z chrześci-
jańskimi tradycjami świątecz-
nymi, obrzędami i zwyczajami 
towarzyszącymi obchodom 
świąt Bożego Narodzenia 
w Polsce. 
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Róża Gräfin 
von Thun und 
Hohenstein
CZłONKINI
→  Komisja Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów
→  Delegacja do spraw 

stosunków z Izraelem
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Unii dla Śród-
ziemnomorza

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Kultury i Edukacji
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Palestyńską Radą Legislacyjną

www.rozathun.pl

region 
małopolski 
i świętokrzyski

Poseł Róża Thun otrzymała 
nagrodę dla najlepszego euro-
posła w 2011 roku w kategorii 
„Rynek wewnętrzny i ochrona 
konsumentów” w plebiscycie 
„The Parliament Magazine”.

fOruM JEDNOliTEGO ryNKu 

Róża Thun konsekwentnie działa 
na rzecz wprowadzenia zmian 
w prawodawstwie zapowiedzia-
nych w Akcie o Jednolitym Rynku, 
kładąc jednocześnie nacisk na 
większe zaangażowanie ze strony 
instytucji europejskich w zno-
szenie barier, które utrudniają 
przedsiębiorcom i obywatelom 
funkcjonowanie na jednolitym 
rynku. W październiku 2011 roku 
w Krakowie podczas Forum 
Jednolitego Rynku, którego 
pomysłodawczynią była Róża 
Thun, ponad 1200 uczestników 
decydowało razem o przyszłości 
wspólnego rynku, czego rezul-
tatem jest przyjęta Deklaracja 
Krakowska, stanowiąca wyraźny 
impuls do przyspieszenia reform. 
Targi Jednolitego Rynku odwiedzi-
ło ponad 10 tys. osób.

NiżSZE cENy ZA rOAMiNG

Poseł Thun wprowadziła kluczo-
we poprawki do rozporządzenia 
w sprawie usług roamingowych 
zapewniające obniżenie stawek, 
większy wybór i zwiększenie 
konkurencji na rynkach usług 
roamingu. W 2011 roku współ-
organizowała w PE konferencję 
poświęconą roamingowi, przy-
gotowaną wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. Prowadzi też 
stałe konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi, m.in. „Europeans 
for Fair Roaming”.

uNiA bEZ bAriEr cOrAZ bliżEJ

Konsekwentnie działa na rzecz 
znoszenia barier na wspólnym rynku, 
m.in. poprzez uproszczenia w uzna-
waniu kwalifikacji zawodowych. 
Przykładem tego był projekt „Unia 
bez Barier”, poświęcony promocji 
idei jednolitego rynku. Zaangażowało 
się w niego ponad 15 tys. obywateli. 
Podczas Forum Jednolitego Rynku 
przedstawili Komisji Europejskiej 
swoje postulaty, które następnie stały 
się częścią Deklaracji Krakowskiej.

DlA MAŁOPOlSKi 
i śWięTOKrZySKiEGO

Róża Thun nie zapomina także 
o własnym okręgu wyborczym. 
Wspiera z sukcesem m.in. wysiłki wo-
jewództwa małopolskiego związane 
z rozbudową infrastruktury kolejowej 
w ramach transeuropejskiej sieci 
TEN-T oraz promuje województwo 
świętokrzyskie. Dzięki poseł Thun 
w 2011 roku niemal 400 mieszkań-
ców obu województw miało okazję 
zobaczyć, jak funkcjonuje Parlament 
Europejski w Brukseli.

„Twierdzenie, że w unii 
Europejskiej nie ma granic, 
nie jest do końca prawdą. 
nie ma przejść granicznych, 
ale granice wciąż istnieją. 
opłaty roamingowe, kłopo-
ty z handlem w internecie, 
prowadzenie działalności go-
spodarczej w innych krajach 
unii... wyliczać można długo. 
Moim celem jest zlikwido-
wanie niewidzialnych granic, 
barier wspólnego rynku”.



34

Rafał  
Trzaskowski

www.trzaskowski.pl

Warszawa

WICEPRZEWODNICZąCY
→  Komisja 

Spraw Konstytucyjnych

CZłONEK 
→  Delegacja do spraw stosunków 

 ze Stanami Zjednoczonymi

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów
→  Delegacja do komisji współpracy 

parlamentarnej UE–Mołdawia
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

rATOWANiE STrEfy EurO

Kwestie reformowania Unii, 
pilnowanie, by raz podjęte 
postanowienia były realizowane, 
to – obok kontroli prac Komisji 
Europejskiej – główne zajęcie 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
której wiceprzewodniczącym 
jest Rafał Trzaskowski. To jej 
ocenie poddawane są obecnie 
także plany umacniania strefy 
euro. Zadaniem posła Trza-
skowskiego w tej Komisji jest 
zaś dbanie o to, by propozycje 
służyły interesom wszystkich 
27 państw członkowskich i nie 
prowadziły do podziału wspól-
noty na Unię dwóch prędkości. 

„To, jak unia pora-
dzi sobie z kryzysem, 
będzie miało decydu-
jący wpływ na przyszły 
kształt wspólnoty. Pol-
ska musi brać aktywny 
udział w podejmowaniu 
dzisiejszych decyzji, tak 
by nie pozostać poza 
nawiasem, jeśli pań-
stwa euro zdecydują 
się na ściślejszą inte-
grację. Pilnowanie tych 
spraw to nasze zadanie 
również w Parlamencie 
Europejskim”.  

„NiE” DlA EurOPOSŁóW 
DruGiEJ KATEGOrii

Wzmacnianiu strefy euro 
poświęcona była przygotowana 
przez Rafała Trzaskowskiego 
opinia Komisji Spraw Konstytu-

cyjnych nt. semestru europej-
skiego, nowego instrumentu 
koordynacji polityk gospodar-
czych i budżetowych wszyst-
kich państw członkowskich, 
który pozwoli na skuteczniej-
szą kontrolę ich finansów. 
W opinii tej poseł Trzaskowski 
stanowczo sprzeciwił się pró-
bom utworzenia w PE specjal-
nej podkomisji do spraw euro, 
w której decyzje podejmowaliby 
jedynie posłowie z państw 
wspólnej waluty. 

rEcEPTą NA KryZyS WięcEJ 
WSPólNEGO ryNKu 

Przełamywanie wewnętrz-
nego kryzysu to nie tylko 
uzdrawianie finansów państw 
członkowskich, ale także 
umacnianie największe-
go obok wspólnej waluty 
osiągnięcia Unii – jednolitego 
rynku. Reformą jednolitego 
rynku w PE zajmuje się druga 
komisja posła Trzaskowskiego 
– Komisja Rynku Wewnętrz-
nego i Ochrony Konsumentów. 
W ostatnim roku udało się 
jej przygotować m.in. prawo, 
które pomoże konsumentom 
robiącym zakupy za granicą. 

buDżET uE 2014–2020 
KOrZySTNy DlA WArSZAWy

Rafał Trzaskowski bierze rów-
nież aktywny udział w dyskusji 
o przyszłym kształcie wielolet-
niego budżetu UE, tak aby dalej 
korzystać z niego mog- 
ły wielkie metropolie, w tym 
Warszawa. Na początku roku 
towarzyszył pani Prezydent 
Hannie Gronkiewicz-Waltz na 
Forum Spójności w Brukseli. 
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CZłONEK
→  Komisja Rybołówstwa
→  Komisja Petycji
→  Delegacja do wspólnej komisji 

parlamentarnej UE–Turcja

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Handlu Międzynarodowego
→  Delegacja 

do spraw stosunków z Japonią

region 
pomorski

www.jaroslawwalesa.pl

rEfOrMA uNiJNEJ 
POliTyKi rybOŁóWSTWA

Priorytetem dla posła Jaro-
sława Wałęsy jest praca nad 
trwającą właśnie reformą 
obowiązującej Wspólnej Poli-
tyki Rybołówstwa. W maju 
2011 roku odbyła się oficjal-
na wizyta posłów Komisji 
Rybołówstwa w Gdańsku. 
Wyjazd współorganizowany 
przez posła Wałęsę miał 
na celu przedstawienie 
aktualnej sytuacji w polskim 
rybołówstwie.

 

„wizyta eurodepu-
towanych była do-
skonałą okazją do 
omówienia bieżącej 
współpracy w zakre-
sie reformy wspólnej 
Polityki Rybołówstwa, 
w tym, w szczególno-
ści, niezwykle ważnej 
dla Polski kwestii 
dotyczącej przyszłego 
programowania fun-
duszy uE dla sektora 
rybackiego”.

bliżEJ DO WOlNEGO 
HANDlu Z JAPONią

W ostatnich miesiącach 
strona japońska zwiększy-
ła swoje zainteresowanie 
rozpoczęciem ewentualnych 
negocjacji w sprawie umowy 
o wolnym handlu z Unią Eu-
ropejską. Z ramienia Grupy 
EPL odpowiedzialny za mo-
nitorowanie przebiegu tych 
rozmów jest poseł Wałęsa. 

PETycJE

Praca w Komisji Petycji uświa-
damia w zakresie problemów, 
które na co dzień dotyczą 
obywateli Unii Europejskiej. 
Składane petycje umożliwiają 
zwrócenie uwagi na wszelkie 
przypadki naruszenia praw 
obywateli UE.

W ObrONiE PrAW  
cZŁOWiEKA

W czerwcu 2011 roku poseł 
Wałęsa został wybrany prze-
wodniczącym nowej tymcza-
sowej delegacji do obserwacji 
procesów dziennikarzy w Tur-
cji. Ma ona na celu śledzenie 
procesów dziennikarzy, którzy 
są aresztowani z powodu 
poruszania w swojej pracy 
„niewygodnych” dla władz 
w Ankarze tematów.
Przed referendum w Sudanie 
Jarosław Wałęsa zorganizował 
konferencję „Eye on Sudan”, 
która poruszała problematykę 
nowo powstającego Sudanu 
Południowego. Była ona do-
skonałą okazją do dyskusji na 
temat przyszłości tego, od lat, 
światowego centrum nędzy, 
głodu i ludzkiego nieszczęścia. 

PrZyJAciElE WOlNEJ Kuby

W listopadzie 2011 roku 
w ramach działalności grupy 
Przyjaciele Wolnej Kuby, której 
poseł Wałęsa przewodniczy, 
odbyło się seminarium „Śnia-
danie z Kubą”. Umożliwiło ono 
dyskusję m.in. na temat łama-
nia praw człowieka i prześla-
dowania aktywnych członków 
społeczeństwa kubańskiego. 

Jarosław 
wałęsa



Paweł 
zalewski
WICEPRZEWODNICZąCY
→  Komisja 

Handlu Międzynarodowego

CZłONEK
→  Podkomisja 

Bezpieczeństwa i Obrony
→  Delegacja do Komitetu Parla-

mentarnego CARIFORUM–UE
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Iranem
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja Spraw Zagranicznych
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Białorusią

Warszawa

www.pawelzalewski.eu

„najlepszym lekar-
stwem na uzdrowienie 
sytuacji na ukrainie 
jest zawarcie umowy 
stowarzyszeniowej 
z unią Europejską. 
Jej podpisanie będzie 
sprzyjać budowie 
stabilności w Europie 
wschodniej.”

HANDEl MięDZyNArODOWy 
i PrZySZŁOść uNiJNycH 
iNWESTycJi

Poseł Paweł Zalewski, jako 
wiceprzewodniczący Komisji 
Handlu Międzynarodowego, 
skupia się na zacieśnianiu 
relacji handlowych z naj-
ważniejszymi partnerami 
Unii Europejskiej. Był m.in. 
sprawozdawcą cieniem 
raportu wyrażającego zgodę 
PE na ratyfikowanie umowy 
o wolnym handlu z Koreą Po-
łudniową – największej tego 
typu umowy od 20 lat, będą-
cej jednocześnie pierwszym 
porozumieniem o wolnym 
handlu, które Unia zawarła 
z krajem azjatyckim. Poseł 
bierze udział w pracach nad 
przyszłością wspólnej polity-
ki inwestycyjnej Unii – m.in. 
dzięki jego staraniom Parla-
ment Europejski wprowadził 
pojęcie „inwestora unijnego”, 
które odzwierciedla znacze-
nie wspierania inwestorów ze 
wszystkich państw człon-
kowskich na jednakowych 
warunkach i zapewnia im 
funkcjonowanie oraz ochronę 
ich inwestycji na takich 
samych zasadach.

iNTEGrAcJA uKrAiNy Z uNią 
EurOPEJSKą

Jednym z głównych zagad-
nień, wokół których koncen-
truje swoje wysiłki Paweł 
Zalewski, jest integracja 
Ukrainy z Unią Europejską, 
a w szczególności doprowa-
dzenie do podpisania umowy 
stowarzyszeniowej, obejmu-
jącej również umowę o po-
głębionej strefie wolnego 
handlu UE–Ukraina. W tym 
celu założył specjalną grupę 
wsparcia European Parlia-
ment – Ukraine LINK Group, 
w której skład wchodzą 
europosłowie ze wszystkich 
znaczących frakcji PE. Na 
czas trwania Polskiej Prezy-
dencji otworzył filię swojego 
biura w Kijowie. Nawiązał 
kontakt z czołowymi eks-
pertami i liderami opinii na 
Ukrainie, a także przedsta-
wicielami społeczeństwa 
obywatelskiego. Z ramienia 
Komisji Handlu Międzyna-
rodowego był opiniodawcą 
umowy stowarzyszeniowej 
UE–Ukraina. W 2011 roku 
Paweł Zalewski wspierał też 
liczne wydarzenia proeuro-
pejskie. Był m.in. honoro-
wym patronem Parady Eu-
ropejskiej w Kijowie, 8. Sesji 
Selekcyjnej Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży EYP 
Poland oraz akcji „Przybij 
piątkę dla Ukrainy”. W grud-
niu 2011 roku zajął 5. miej-
sce w prestiżowym rankingu 
TOP 10 lobbystów Ukrainy 
na świecie, sporządzonym 
przez kijowski Instytut 
Polityki Światowej, w oparciu 
o opinie 50 niezależnych eks-
pertów międzynarodowych 
i ukraińskich.
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Artur 
zasada
CZłONEK
→  Komisja Transportu i Turystyki
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Japonią, Wiceprzewodniczący

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi
→  Delegacja do spraw stosunków 

z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, 
Serbią, Czarnogórą i Kosowem

POrOZuMiENiE lOTNicZE 
uNiA EurOPEJSKA – STANy 
ZJEDNOcZONE

Raport Artura Zasady w sprawie 
porozumienia lotniczego UE–USA 
jest dokumentem o szczególnej wa-
dze. Rynki lotnicze Unii Europejskiej 
i Stanów Zjednoczonych to około 
60% światowego ruchu lotniczego. 
Ich wzajemne otwarcie przyniesie 
przewoźnikom szereg korzyści go-
spodarczych, a pasażerom zagwa-
rantuje nową jakość w połączeniach 
transatlantyckich. Głosowanie nad 
tym sprawozdaniem miało miejsce 
w lutym 2011 roku. Eksperci uznają, 
że jest to najważniejszy dokument 
w procedurze zgody, jaki trafił na 
forum Komisji Transportu i Turystyki 
w ciągu ostatniego roku.

PrAWA PASAżEróW 
PODróżuJącycH DrOGą 
POWiETrZNą

Z ramienia Grupy EPL Artur Zasada 
jest odpowiedzialny za raport 
dotyczący praw pasażerów podró-
żujących drogą powietrzną. Jest to 
konsekwencja dotychczasowych 
działań Artura Zasady – m.in. akcji 
na największych polskich lotniskach 
„Podróżujesz z dzieckiem-przeczy-
taj!” oraz przeprowadzenia ogólno-
polskiego konkursu na piktogram 
przedstawiający osobę o ograniczo-
nej sprawności ruchowej. 

SiEć SZybKicH KOlEi W uNii 
EurOPEJSKiEJ

19 października 2011 roku posłowie 
Artur Zasada oraz Bogdan Marcin-
kiewicz wspólnie z Polską Prezyden-
cją oraz Wspólnotą Kolei Europej-
skich i Zarządców Infrastruktury 
Kolejowej zorganizowali w Parla-
mencie Europejskim konferencję na 
temat przyszłości kolei dużych pręd-

kości (KDP) w Unii. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, państw 
członkowskich, największych sieci 
kolejowych oraz branż powiązanych 
z sektorem transportu. Celem 
spotkania było m.in. wypracowanie 
porozumienia pomiędzy Polską 
a Niemcami w sprawie połączenia 
niemieckich kolei dużych prędkości 
z przyszłą polską linią KDP.

śrODKOWOEurOPEJSKi 
KOryTArZ TrANSPOrTOWy

Od początku Artur Zasada aktywnie 
wspiera ideę Środkowoeuropejskiego 
Korytarza Transportowego, który 
ma szansę stać się standardem dla 
innych Zielonych Korytarzy. Rok 2011 
doprowadził do rozwoju jego istot-
nych elementów, m.in. poprzez 
dalszą rozbudowę drogi ekspresowej 
S3, projekt rewitalizacji trasy kolejo-
wej C-E 59 „Odrzanka” oraz ponowne 
uruchomienie połączeń pasażer-
skich z lotniska w Babimoście. We 
wszystkich tych projektach poseł brał 
aktywny udział, organizując konfe-
rencje i spotkania robocze, w których 
wzięli udział m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Infrastruktury, PKP, 
ULC, PAŻP oraz PPL. 

region lubuski 
i zachodniopo-
morski

www.arturzasada.pl

„Chciałbym, aby system 
transportowy unii Euro-
pejskiej był nowoczesny, 
intermodalny i przyjazny 
środowisku naturalne-
mu, a polskie korytarze 
transportowe stały się 
jego integralną częścią”.
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Tadeusz 
zwiefka

www.tzwiefka.pl

region 
kujawsko- 
-pomorski

W GąSZcZu PrAWA 
uNiJNEGO

Poseł Tadeusz Zwiefka 
pełni w tej kadencji funkcję 
koordynatora prac posłów 
Grupy EPL w Komisji 
Prawnej. Jest to dowód 
uznania dla pracy posła 
w ostatniej kadencji oraz 
zaufania do jego doświad-
czenia. Poseł Zwiefka jest 
autorem sprawozdania 
dotyczącego przekształ-
cenia rozporządzenia 
w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądo-
wych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych 
i handlowych. Wprowadza-
ne zmiany mają ułatwić 
przepływ i wykonywanie 
orzeczeń w sprawach 
transgranicznych, sprawić, 
że bez żadnych zbędnych 
procedur orzeczenie sądu 
państwa członkowskiego 
będzie uznane w drugim 
państwie członkowskim. 
Poseł Zwiefka jest także 
bezpośrednio zaangażowa-
ny w prace nad zmianami 
w statucie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości 
oraz nad reformą regula-
minu pracowniczego Unii 
Europejskiej.

EurOPA iNNOWAcyJNA 
i KONKurENcyJNA

Tadeusz Zwiefka w lipcu 
2011 roku uczestniczył 
w nieformalnym spotkaniu 
ministrów sprawiedliwości 
w Sopocie i jako przewod-
niczący delegacji Parla-
mentu Europejskiego pre-
zentował jego stanowisko 

w sprawie europejskiego 
prawa umów, które jest jed-
nym z priorytetów Polskiej 
Prezydencji. Poseł Zwiefka 
monitoruje i wspiera prace 
nad flagowym projektem 
Polskiej Prezydencji – utwo-
rzeniem jednolitej ochrony 
patentowej w UE.

„gospodarce euro-
pejskiej potrzeba no-
wych instrumentów 
i przepisów, które 
dadzą małym i śred-
nim przedsiębiorcom 
możliwość rozwoju. 
Jednolity patent  
będzie tańszy, 
a ochrona skutecz-
niejsza, co z pew-
nością da pozytywny 
impuls do innowacyj-
nej myśli w uE”.

ObrONić cZy ucHylić?

W ramach obowiązków 
koordynatora w Komisji 
Prawnej Tadeusz Zwief-
ka jest jedynym polskim 
posłem, który zajmuje 
się sprawami obrony lub 
uchylenia immunitetów 
europosłów. Przepisy w tej 
dziedzinie są rygory-
stycznie przestrzegane, 
nie dopuszczają sytuacji, 
w których posłowie mogliby 
się zasłaniać immunitetem 
w sprawach niezwiązanych 
z wykonywanym demokra-
tycznie mandatem. 

CZłONEK
→  Komisja Prawna
→  Delegacja do komisji parla-

mentarnej UE–Mołdawia
→  Delegacja do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Euronest 
(Partnerstwa Wschodniego)

ZASTęPCA CZłONKA
→  Komisja 

Spraw Konstytucyjnych 
→  Delegacja do komisji 

współpracy parlamentarnej 
UE–Armenia, UE–Azerbej-
dżan i UE–Gruzja
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Konferencja prasowa nt. budżetu UE (od lewej: S. 
Jędrzejewska, Komisarz J. Lewandowski, Przewod-
niczący J. Buzek) © Fot. Parlament Europejski

Posłowie Klubu PO-PSL podczas konferencji „Eye on Sudan”  
(od lewej: F. Kaczmarek, T. Zwiefka, J. Wałęsa)  
© Fot. Parlament Europejski

Posłanki Klubu PO-PSL podczas spotkania w Strasburgu  
(od lewej: S. Jędrzejewska, J. Skrzydlewska, J. Hibner, M. Handz-
lik, E. łukacijewska, D. Jazłowiecka, L. Kolarska-Bobińska)  
© Fot. Parlament Europejski

Polski Festiwal Filmowy  
w Parlamencie Europejskim  
(od lewej: P. Borys, A. Holland, B. Sonik)  
© Fot. Parlament Europejski
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Audytorium w Parlamencie Europejskim podczas  
konferencji Klubu PO-PSL nt. gazu łupkowego  
© Fot. Parlament Europejski

Posłowie Klubu PO-PSL podczas posiedzenia Grupy EPL  
(od lewej: J. Kozłowski, K. Lisek)  
© Fot. Parlament Europejski

Spotkanie posłów 
z Prezydentem Komorowskim  
© Fot. Piotr Molęcki / KPRP

Plakaty wydarzeń Klubu PO-PSL  
– Konferencja o gazie łupkowym  

oraz Polski Festiwal FIlmowy  
© Fot. Parlament Europejski
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POSIEDZENIE BIURA GRUPY EURO

Spotkanie kierownictwa Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej: w programie sąsiedztwo Europy 
i polityka energetyczna Unii. Na wniosek Klubu 
PO-PSL miejscem spotkania był Wrocław.

Do Biura, czyli organu politycznego Grupy EPL, 
należą najbardziej wpływowi posłowie z Europej-
skiej Partii Ludowej. W spotkaniu we Wrocławiu 
wzięli udział m.in. Przewodniczący Grupy EPL Jo-
seph Daul, Przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz 
Przewodniczący Klubu PO-PSL w Parlamencie 
Europejskim Jacek Saryusz-Wolski, a także 
kluczowi politycy europejscy, m.in. Premier Do-
nald Tusk, komisarze Janusz Lewandowski oraz 
Günther Oettinger. Głównymi tematami posie-
dzenia Biura były Europejska Polityka Sąsiedztwa 
oraz unijna polityka energetyczna. Na spotkaniu 
Biuro wypracowało priorytety działań Grupy Euro-
pejskiej Partii Ludowej w tych obszarach.

Nowy kształt Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa
W kontekście Szczytu Partnerstwa Wschod-
niego, który miał miejsce w Warszawie 
29–30 września 2011 roku, członkowie Biura 
Grupy EPL dyskutowali na temat przyszłości 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). W spot-
kaniu uczestniczyli przedstawiciele Mołdawii 
i Armenii, a także lider białoruskiego opozycyj-
nego ruchu „O Wolność” Aleksander Milin-
kiewicz. W konkluzjach spotkania Grupa EPL 
podkreśliła, że EPS jest głównym narzędziem 
polityki zagranicznej Unii Europejskiej, a UE 
powinna kłaść szczególny nacisk na relacje 
ze swoimi bliskimi sąsiadami, pomagając im 
ekonomicznie, politycznie oraz społecznie, 
jednocześnie w jasny sposób podkreślając 
konieczność poszanowania zasad praworząd-
ności, demokracji i praw człowieka. 

8–9 września 2011 roku, Wrocław

Posiedzenie Biura Grupy EPL we Wrocławiu (od lewej: J. Lewandowski, G. Schetyna, J. Buzek, J. Daul, M. Kamp,  
J. Saryusz-Wolski) © Fot. Parlament Europejski
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PEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ

Członkowie Grupy EPL zaznaczyli, że w obliczu 
Arabskiej Wiosny na południu Unia Europejska 
potrzebuje klarowniej wizji Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa. Należy utrzymać spójność pomię-
dzy wschodnim a południowym wymiarem tej 
polityki, ale pamiętać jednocześnie o zapisach 
Traktatu z Lizbony, które dają europejską per-
spektywę krajom Partnerstwa Wschodniego.

W kierunku spójnej europejskiej 
polityki energetycznej
W temacie polityki energetycznej Biuro Grupy EPL 
podkreśliło liczne wyzwania, przed którymi stoi 

Unia Europejska. Należą do nich potrzeba zrów-
noważonego rozwoju, walka z globalnym ocieple-
niem, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii, reakcja na wzrost uzależnienia od 
importów oraz utrzymanie konkurencyjności we-
wnętrznego rynku energii. Pozytywnie odniesiono 
się w tym kontekście do ostatnich działań Komi-
sji Europejskiej w obszarze polityki energetycznej 
Unii, które łączą zewnętrzny wymiar polityki 
energetycznej oraz rynek wewnętrzny.

Należy pamiętać o zmianach wprowadzo-
nych przez Traktat z Lizbony, które tworzą 
silną podstawę prawną dla działań instytucji 
UE w obszarze energii. Europejska polityka 
energetyczna powinna być oparta na zasa-
dzie solidarności, jako najbardziej efektyw-
nej odpowiedzi na liczne wyzwania, przed 
którymi stoimy. W wymiarze zewnętrznym 
oznacza to w szczególności skoordynowane 
działania względem naszych zagranicznych 
partnerów, a także aktywne wykorzysta-
nie atrakcyjności rynku wewnętrznego dla 
wzmocnienia naszej pozycji. Unia powinna 
skupić się również na dywersyfikacji źródeł 
importu oraz wdrażaniu strategicznych pro-
jektów energetycznych, takich jak Nabucco. 
„Potrzebujemy więcej Europy w zagranicznej 
polityce energetycznej, a nie mniej” – pod-
kreśliło Biuro Grupy EPL. 

W konkluzjach spotkania członkowie Grupy 
EPL podkreślili także inne aspekty bezpie-
czeństwa energetycznego: bezpieczeństwo 
nuklearne w Europie oraz efektywność 
energetyczną. Ten drugi aspekt stanowi jeden 
z kluczowych elementów europejskiej polityki 
energetycznej, mających na celu przeciwdzia-
łanie zmianom klimatycznym oraz promocję 
idei gospodarki niskowęglowej.

Posiedzenie Biura Grupy EPL we Wrocławiu © Fot. 
Parlament Europejski
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Klub PO-PSL:
www.poland-epp.eu
Grupa Europejskiej Partii Ludowej:
www.eppgroup.eu
Parlament Europejski:
www.europarl.europa.eu
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Belgia
Tel.: +32 (0)2 28 45371
Fax: +32 (0)2 28 49371
B. Louise Weiss T11007

Avenue du Président Robert Schuman
F-67070 Strasburg
Francja
Tel.: +33 (0)3 88 1 75371
Fax: +33 (0)3 88 1 79371 
e-mail: jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu

biuro Zewnętrzne Grupy Europejskiej Partii 
ludowej w Warszawie
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 892 93 05
Fax: +48 22 892 93 06
e-mail: epl-warszawa@europarl.europa.eu
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