
SPRAWOZDANIE
z działalności w Parlamencie Europejskim

Unia Europejska nie jest czymś obcym wobec Polski. Jest naszą wspólnotą. Możemy ją 
kształtować jeśli przestrzegamy prawa, szanujemy innych i chcemy działać. Kierowałem się 
tymi zasadami w czasie sprawowania mandatu posła do PE. Pracowałem rzetelnie dla 
dobra obywateli i promowałem Wrocław w Europie. Dziękuję wszystkim, którzy przez te 5 lat 
przyczynili się do realizacji tych zadań i z którymi miałem przyjemność współpracować. 

Dziękuję wszystkim Państwu,



Praca w Parlamencie Europejskim
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raporty
sporządzone 172

wydanych opinii przemówień
216

pytań
pisemnych 236

Parlament Europejski współtworzy unijne 
prawo i kontroluje w imieniu obywateli insty-
tucje unijne. Obie te funkcje starałem się 
wykonywać konsekwentnie i w interesie 
Polski. Podjąłem się prac merytorycznych
w obszarze Spraw Konstytucyjnych (komi-
sja AFCO) oraz Spraw Obywatelskich i Wy-
miaru Sprawiedliwości (Komisja LIBE).

Praca Posła do Parlamentu Europejskiego 
to także relacje z krajami europejskimi, 
które jeszcze do Unii nie przystąpiły oraz 
konsultacje i praca ekspercka w obszarze 
różnych polityk publicznych realizowanych 
w Unii Europejskiej. Starałem się aktywnie 
współtworzyć:

Spotykając się z Posłami różnych krajów 
promowałem Dolny Śląsk, Opolszczyznę
i miasta naszego regionu służąc również 
radą i wsparciem dla aktywnych obywateli
i organizacji na tych polach.

Delegację do Zgromadzenia
Parlamentarnego Euronest obejmującą
kraje Partnerstwa Wschodniego:
Armenię, Gruzję, Azerbejdżan,
Ukrainę, Mołdawię i Białoruś

Delegację ds. Białorusi

Delegację ds. Mołdawii

Intergrupę ds. polityk miejskich
UE (Urban Intergoup)

Intergrupę ds. Szlaków Kulturowych
w Europie pracującą na rzecz
popularyzacji i wsparcia Dróg św. Jakuba.

Intergrupę ds. Wsparcia Praw Człowieka
i znaczenia godności osoby ludzkiej



Raport o miastach

Byłem sprawozdawcą
w sprawie roli miast
w ramach instytucjonalnych
Unii Europejskiej

W miastach żyje większość oby-
watelu Unii Europejskiej, ale 
wspólnoty miejskie są często 
pomijane przy tworzeniu polityk 
unijnych. Przyjęcie stworzonego 
przeze mnie Raportu o miastach 
daje szansę na wzmocnienie 
pozycji miast w Unii Europejskiej, 
traktowanie ich jako wspólnot 
politycznych i społecznych. To 
krok w stro- nę lepszej jakości 
życia w miastach.

Przyjęcie Raportu o miastach,
a zatem silniejsza reprezentacja miast

w obecnych strukturach UE to: 

lepsza jakość życia zbiorowego
lepszy transport
lepsza ochrona środowiska

lepsza edukacja i inne aspekty
życia w miastach

korzyść dla organizacji
pozarządowych, dziennikarzy
i ekspertów



Działania przeciwko terroryzmowi:
prace nad Dyrektywą Antyterrorystyczną

Na moje zaproszenie Poseł do PE Sven Giegold wziął udział 
w debacie we Wrocławiu na temat przejrzystości i transpa-

rentności instytucji unijnych.

Unia może być silna i efektywna w realiza-
cji wytyczonych celów tylko jeśli będzie 
bezpieczna. Walka z terroryzmem to prio-
rytet i ważny dla mnie postulat od samego 
początku prac w Parlamencie Europej-
skim. Zdecydowaniem wsparłem dyrekty-
wę antyterrorystyczną - najważniejszy
z aktów prawnych dotyczący zwalczania 
terroryzmu, który zapewnia instrumenty 
niezbędne do walki z nowymi formami 
terroryzmu. Uczestniczyłem we wszyst-
kim pracach PE mających na celu wzmoc-
nienie bezpieczeństwa Europejczyków, 
walkę z terroryzmem. 

Zobacz film
dotyczący dyrektywy

Zobacz film
dotyczący przejrzystości

Przejrzystość

Przejrzystość i transparentność w Unii 
Europejskiej - to był mój priorytet od 
początku kadencji. Unia potrzebuje dawać 
przykład przejrzystości. Ponad podziałami 
politycznymi, wspólnie z Posłem Svenem 
Giegoldem z Grupy Zielonych pracowa-
łem nad nowym prawem i reformą regu-
laminów unijnych instytucji, które nakła-
dają prawa i obowiązki na pracę lobby-
stów, ograniczają ryzyko nadużyć ze 
strony posłów i unijnych urzędników. 
Poseł Giegold na moje zaproszenie wziął 
udział w debacie na ten temat we Wrocła-
wiu w listopadzie 2016 roku. 



Program Obudź Swój Potencjał

Lekcje angielskiego i komputerowe

Program edukacyjny “Obudź Swój Poten-
cjał” dał szansę mieszkańcom Dolnego 
Śląska rozwinąć ich telenty i zainteresowa-
nia. Dziesiątki uczniów, studentów i senio-
rów mogły w ramach programu bliżej 
poznać Unię Europejską i jej kluczową 
instytucję, czyli Parlament Europejski.
W ramach programu wraz z moim zespo-
łem organizowałam konkursy oraz debaty 
dla uczniów i studentów, a także lekcje 
angielskiego i obsługi komputera dla 
seniorów.

Zobacz film
o programie

Seniorzy w czasie zajęć komputerowych

Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się 
nowego języka. Specjalnie z myślą o star-
szych osobach zorganizowałem lekcje języka 
angielskiego w ramach programu Obudź 
Swój Potencjał. Sumienne podejście do 
zajęć i duże postępy językowe są najlepszym 
dowodem na to, że było warto! Oprócz zajęć 
językowych seniorzy mogli uczestniczyć 
również w bezpłatnych zajęciach z obsługi 
komputera. 

uczestników
127

192 lekcje z obsługi
komputeralekcje angielskiego



Wygraj staż
w Parlamencie Europejskim

Akademia „Polska w Europie” 
to inicjatywa, którą skierowa-
liśmy do studentów i dokto-
rantów, a także wszystkich 
osób zainteresowanych 
życiem publicznym. Rozmo-
wy z czołowymi europejskimi 
urzędnikami i politykami, 
debaty na tematy kluczowe
z punktu widzenia polityki 
europejskiej, ciekawe dysku-
sje - tak przebiegały wszyst-
kie edycje Akademii. Dzięku-
jemy za udział panelistom 
oraz słuchaczom!

Praca z młodymi ludźmi to motyw przewodni tej kadencji. Cały mój zespół był złożony z ludzi 
młodych. Każdego roku do współpracy zapraszaliśmy kolejne osoby. Czterokrotnie zorganizo-
wałem konkurs dla studentów “Wygraj staż w Parlamencie Europejskim”. Dwoje zwycięzców 
każdej edycji pracowało ze mną we Wrocławiu i w Brukseli. 

Akademia „Polska w Europie”
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Akademia Polska
w Europie

9

uczestników
38

13
tematów esejów

10
członków komisji

4
edycje konkursu

nagrodzonych
odbywających płatne

staże w Brukseli



Konkursy dla uczniów

Zdjęcie zwyciężców konkursu Barwy Europy

Barwy Europy, czyli opowieść o jedności 
narodów - co łączy społeczeństwa państw 
Europy Środkowo-Wschodniej? Na to pyta-
nie szukali odpowiedzi uczniowie dolnoślą-
skich szkół podczas edycji konkursu w 2016 
roku. Pracując w kilkuosobowych zespołach 
przygotowali krótkometrażowe filmy, przed-
stawiające różne perspektywy spojrzenia na 
związki narodów naszej części Europy. 

Finaliści konkursu Europa w obliczu wyzwań

Europa w obliczu wyzwań - Unia Europej-
ska stoi w obliczu najpoważniejszych proble-
mów w całej swej historii. Czy narodom 
wspólnoty uda się wspólnymi siłami im 
zaradzić? Zespoły uczniów z kilku dolnoślą-
skich szkół podjęły się wyzwania stworzenia 
gier, które w prosty sposób przybliżały by 
skomplikowaną tematykę europejskich 
wyzwań stojących przed UE.

Konkurs debat oksfordzkich

Konkurs Debat Oksfordzkich - umiejęt-
ność rzeczowej i kulturalnej dyskusji na 
skomplikowane tematy społeczne i politycz-
ne to prawdziwa sztuka. Kilkuosobowe dru-
żyny uczniów z dolnośląskich szkół stanęły w 
szranki o miano najlepszego zespołu dysku-
tantów. Poziom argumentacji i wysoka 
kultura uczestników mogłyby zawstydzić 
niejednego współczesnego polityka. 

67
nagrodzonych

szkół
uczestnicy

z15
konkursy 4Olimpiada wiedzy o UE

Konkurs na film “Barwy Europy,
czyli opowieść o jedności narodów”

Konkurs na najlepszą grę
“Europa w obliczu wyzwań”

Konkurs Debat Oksfordzkich



Wycieczki do
Parlamentu Europejskiego

Spotkanie z uczestnikami wycieczki
w Parlamencie Europejskim

Wycieczka do Strasburga, luty 2018

Najlepszym sposobem na poznanie tego, jak funkcjonuje Unia Europejska, jest wizyta w jej 
sercu, czyli w Parlamencie Europejskim. Dlatego cyklicznie zapraszałem kolejne grupy na 
wycieczki do Brukselii Strasburga. Walory turystyczne łączyły się z walorami edukacyjnymi, bo 
podczas spotkań w Parlamencie rozmawialiśmy nie tylko o historii Unii Europejskiej, ale rów-
nież o stojących przed nią wyzwaniach. 

10
wycieczek

osób
540

do Brukseli
i Strasburga



Promocja Dolnego Śląska z jego dziedzictwem historycznym i kulturowym to ważny element 
mojej misji w Parlamencie Europejskim. We współpracy w władzami miasta Wrocław dopro-
wadziłem do pierwszego międzynarodowego wydania “Orędzia biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich”. Aktywnie promowałem również europejskie szlaki kulturowe - drogi
św. Jakuba, przyczyniając się tym samym do promocji Dolnego Śląska i Opolszczyzny w Euro-
pie. Rokrocznie wspieram inicjatywę “Europejskie Forum Młodych im. Bolesława Kominka”. 
Na moje zaproszenie uczestnicy forum goszczą w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 
Współorganizowałam także otwarcie wystawy “Wrocław Breaks the Iron Curtain” we współ-
pracy z Centrum Historii Zajezdnia. 

Występ wrocławianek z Młodzieżowej Akademii Musicalo-
wej podczas otwarcia wystawy.

Na otwarcie wystawy zaprosiliśmy również
osoby z Wrocławia

Wrocław to niezwykłe miasto, którego histo-
ria i dziedzictwo było przez wieki kształtowa-
ne przez wiele kultur i narodów. Na jego 
dzisiejszy kształt wpłynęły równie mocno 
bezprecedensowa w historii Europy, całkowi-
ta wymiana ludności jak i bohaterska działal-
ność opozycji demokratycznej i podejmowa-
ny konsekwentnie przez lata proces pojed-
nania polsko-niemieckiego zainicjowany 
słowami wrocławskiego arcybiskupa „Prze-
baczamy i prosimy o wybaczenie”. O tym 
wszystkim opowiadała wystawa „Wrocław 

breaks the Iron Curtain”, której otwarcie 
miało miejsce 6 lutego 2018 r. w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Promocja Dolnego Śląska

ul. Legnicka 17/6 (I piętro), 53-671 Wrocław

Zobacz film
z otwarcia wystawy

/kmujazdowski /kmujazdowski

Odpowiedzialność za opinie wyrażone w niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na autorze (autorach).
Opinie te niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego


