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Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego (BIPE) realizuje w Polsce strategię
komunikacyjną i plan działania Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego ds.
Komunikacji zgodnie z decyzjami Prezydium PE. Głównymi celami BIPE są:

 informowanie obywateli bezpośrednio i poprzez media (ogólnokrajowe, regionalne
i specjalistyczne) o decyzjach podejmowanych przez Parlament Europejski (PE);

 możliwie jak najszersze promowanie Parlamentu i jego działalności.

Biuro zaprasza do uczestnictwa w swoich działaniach możliwie jak największą
liczbę posłów do PE.

MISJA BIURA INFORMACYJNEGO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO W POLSCE

Główne zadania BIPE w 2013 roku:

 pogłębienie wiedzy o PE wśród obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, w celu umożliwienia większego zaangażowania w sprawy Unii
Europejskiej oraz zachęcenia do udziału w wyborach europejskich;

 zwiększenie zasięgu komunikacji dotyczącej PE poprzez wykorzystanie
oddziaływania mediów i liderów opinii publicznej; celem działań Biura jest dotarcie z
informacją o PE do obywateli ze wszystkich istotnych grup społecznych w Polsce, a w
szczególności do młodzieży oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 realizacja w Polsce kampanii informacyjnych organizowanych przez PE i
dotyczących wyborów europejskich, kluczowych prac legislacyjnych PE, Nagrody im.
Sacharowa, Nagrody LUX, Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, Nagrody im. Karola
Wielkiego dla Młodzieży oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet;

 rozwój działań na poziomie lokalnym, między innymi dzięki Regionalnym Forom
Dyskusyjnym z udziałem posłów do PE, których tematem są prace legislacyjne PE
mające szczególne znaczenie dla danego regionu;

 budowanie trwałych relacji z liderami opinii publicznej, mediami i organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w kontekście przygotowań do
najbliższych wyborów do PE w maju 2014 roku;

 kontynuacja bliskiej współpracy z mediami poprzez kontakty z dziennikarzami
zainteresowanymi sesjami plenarnymi, pracą konkretnych komisji PE, lub
poszczególnymi decyzjami PE;

 zwiększenie widoczności PE przy pomocy programu Euroscola, który stanowi
atrakcyjne wprowadzenia w tematykę europejską dla przyszłych młodych wyborców,
którzy będą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.;
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KRÓTKI PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI BIPE W LICZBACH

W pierwszej połowie 2013 roku BIPE w Polsce:

 zapewniło dystrybucję ponad 64 tysięcy ulotek i broszur informacyjnych o PE;
 udzieliło prawie 500 odpowiedzi na listy obywateli;
 zorganizowało 4 konferencje prasowe z udziałem posłów do PE;
 wydało ponad 160 komunikatów prasowych i wysłało 1660 informacji

SMS-owych dla dziennikarzy;
 zaprosiło 29 dziennikarzy na seminaria i sesje Parlamentu w Strasburgu i

Brukseli;
 zarządzało stroną internetową www.europarl.pl, którą w pierwszej połowie

2013 r. odwiedziło ponad 19 000 osób (unikalnych użytkowników), oraz
profilem na portalu Facebook, który "polubiło" do tej pory ponad 3300 osób;

 zapewniło wyjazdy 300 uczniów do Strasburga w ramach programu Euroscola;
 opracowało 144 przeglądy prasy.

 dalszy rozwój działań informacyjnych Biura poprzez uruchomienie nowej strony
internetowej oraz intensywną komunikację za pomocą portali społecznościowych
Facebook i Twitter;

 koordynacja i wsparcie Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu;

 pogłębienie współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i
rządem RP w ramach programu “Partnerstwo w Zarządzaniu” w celu zapewnienia
dobrej widoczności PE w okresie przedwyborczym.
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DZIAŁANIA BIPE W POLSCE
W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

Styczeń

Konkurs dziennikarski "Obywatelstwo europejskie - same prawa czy także obowiązki?"

7 stycznia rozstrzygnięto konkurs dziennikarski dotyczący
obywatelstwa europejskiego, który został zorganizowany przez
BIPE we współpracy z EurActiv.pl.

W ramach konkursu nadesłano 97 artykułów z 10 polskich miast.
W skład jury weszli posłowie do PE Paweł KOWAL, Wojciech
OLEJNICZAK i Rafał TRZASKOWSKI, prof. UW Ewa
Stasiak-Jazukiewicz, redaktor naczelna EurActiv.pl Maria
Graczyk, attaché prasowy BIPE Piotr Wolski.

Tekst laureatki I miejsca, Nadii Gruszki, dostępny jest na stronie
internetowej biura: kliknij tutaj!

Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego PE Jacka Protasiewicza

11 stycznia przed sesją plenarną PE w siedzibie BIPE
odbyła się konferencja prasowa wiceprzewodniczącego
PE Jacka PROTASIEWICZA. W trakcie konferencji
poruszono takie tematy jak: program prezydencji
irlandzkiej, projekt wprowadzenia euroobligacji, zmiany
w zarządzaniu stadami dorsza na Bałtyku czy też
wykorzystanie środków z polityki spójności na projekty
energetyczne.

W konferencji uczestniczyło około 20 dziennikarzy z
telewizji, radia, prasy i mediów internetowych, m.in.
TVP, Polsat News, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, Pulsu Biznesu, Naszego
Dziennika, Euractiv.pl. Konferencję można było obserwować na żywo na stronie internetowej
BIPE.

Konferencja prasowa posłanki Sidonii Jędrzejewskiej

31 stycznia BIPE zorganizowało konferencję prasową posłanki do PE Sidonii
JĘDRZEJEWSKIEJ – członka Komisji Budżetu PE, sprawozdawcy rocznych budżetów UE,
wicekoordynatora grupy EPL w Komisji Budżetu. Konferencja dotyczyła głównie negocjacji
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nad wieloletnim budżetem UE i kwestii funduszy strukturalnych przeznaczonych dla Polski w
nowej perspektywie finansowej.

W konferencji uczestniczyło 17 dziennikarzy reprezentujących takie media jak: Polska
Agencja Prasowa, Polskie Radio, Radio TOK FM, Radio PiN, Radio Campus, Telewizja
Trwam, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu. Konferencja była również transmitowana na żywo na
stronie internetowej BIPE.

Spotkanie z EuropeDirect

31 stycznia przedstawiciele rozpoczynającej działalność nowej
sieci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct spotkali
się z pracownikami BIPE oraz Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej. Podczas spotkania pracownicy BIPE przedstawili
zadania i działalność biura oraz zachęcali do współpracy w
informowaniu społeczności lokalnych o pracach Parlamentu
Europejskiego. Szczególną uwagę poświęcono
przyszłorocznym wyborom do PE oraz działaniom pro-
frekwencyjnym.

Internetowa kampania informacyjna

Na zlecenie BIPE portal interia.pl przeprowadził, w ramach wieloletniej umowy, kampanię
informacyjną dotyczącą przyznania irańskim dysydentom Nagrody im. Sacharowa oraz
otrzymania przez UE Pokojowej Nagrody Nobla. Pół miliona użytkowników kont mailowych
interia.pl otrzymało informacje dotyczące obu tematów, a pozostali użytkownicy portalu mogli
dowiedzieć się więcej o Nagrodzie im. Sacharowa dzięki kampanii zasięgowej i artykułowi w
serwisie Fakty portalu interia.pl.

Luty

Europarlament – program Polskiego Radia

7 lutego Program I i Program IV Polskiego Radia rozpoczęły nadawanie programu
"Europarlament", który realizowany jest we współpracy z BIPE. Audycje na bieżąco informują
słuchaczy o pracach Parlamentu Europejskiego i przybliżają zasady działania tej instytucji. 3-
miutowe programy przygotowywane są przez zespół doświadczonych dziennikarzy i nadawane
są w każdy czwartek ok godz. 9:00. Słuchacze mogą również brać udział w konkursach wiedzy
o PE. Archiwum audycji dostępne jest na stronie internetowej radia: kliknij tutaj.
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"Zintegrowany rynek usług jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE" -
konsultacje społeczne

22 lutego w siedzibie BIPE i Przedstawicielstwa
KE odbyło się spotkanie w ramach konsultacji
społecznych dotyczących projektu integracji
rynku usług dostaw towarów w UE. Celem
konsultacji było uzyskanie opinii obywateli,
przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw, e-sprzedawców oraz operatorów
usług dostawy paczek na temat projektu. W
spotkaniu uczestniczyła posłanka Róża THUN,
która wyjaśniła, że celem nowej regulacji jest
poprawa jakości usług dostawy paczek oraz
zapewnienie bardziej efektywnych i opłacalnych cenowo rozwiązań logistycznych.

W spotkaniu udział wzięło ok. 30 uczestników, w tym przedstawiciele Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiciele firm i
organizacji branżowych oraz organizacje pozarządowe.

Konferencja prasowa posłanki Danuty Jazłowieckiej

Nowa dyrektywa o pracownikach delegowanych była tematem
konferencji prasowej posłanki-sprawozdawcy Danuty
JAZŁOWIECKIEJ, zorganizowanej przez BIPE 31 stycznia. W
trakcie konferencji posłanka poinformowała, że celem prac PE nad nową
dyrektywą jest monitorowanie praw pracowników, zapobieganie
nadużyciom i pomoc przedsiębiorcom, który świadczą usługi za granicą.

Konferencję relacjonowały m.in. Program 1 i Program 4 Polskiego
Radia i portal internetowy dziennika Rzeczpospolita. Spotkanie
transmitowano również na żywo na stronie internetowej BIPE.

Internetowa kampania informacyjna

W lutym, dzięki kolejnej kampanii informacyjnej na portalu interia.pl, internauci mogli
dowiedzieć się o działaniach PE na rzecz walki z bezrobociem wśród młodych i zasad oceny
wiarygodności kredytowej państw UE. BIPE zleciło rozesłanie materiałów informacyjnych do
500 000 kont mailowych, opublikowanie artykułu w sekcji Fakty i realizację kampanii
zasięgowej z użyciem bannerów.
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Marzec

Równouprawnienie receptą na kryzys - debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

7 marca BIPE zorganizowało debatę "Kobiety wobec kryzysu", w której udział wzięły posłanki
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA i Róża THUN. Posłanki do Parlamentu Europejskiego i
działaczki organizacji pozarządowych dyskutowały o sytuacji kobiet w różnych sferach życia:
w rodzinie, w pracy, w biznesie. Debata odbywała się według specjalnej formuły, w której trzy
znane działaczki społeczne: fotografka i aktywistka
dr Patrycja Dołowy, socjolożka i blogerka Anna Dryjańska
oraz dziennikarka i trenerka biznesu Olga Kozierowska w
ośmiominutowych wypowiedziach przedstawiały
odpowiednio problem kobiet niepracujących, kobiet na
rynku pracy i kobiet w biznesie, a następnie odpowiadały
na pytania uczestników. Debatę obserwowało blisko 300
osób. Po spotkaniu odbył się pokaz filmu "Dzień Kobiet"
w reżyserii Marii Sadowskiej, który dotyczył sytuacji
kobiet pracujących w sieciach supermarketów.

W celu zwiększenia zasięgu komunikacji o działaniach PE na rzecz praw kobiet, BIPE zleciło
przygotowanie kampanii informacyjnej portalowi interia.pl. Użytkownicy portalu mogli
dowiedzieć się więcej o sytuacji kobiet w czasie kryzysu m.in. dzięki mailingowi i artykułom
sponsorowanym.

Sympozjum "Przyszłość produkcji energii w przemyśle chemicznym w Polsce"

18 marca BIPE wraz z portalem EurActiv.pl zorganizowało
sympozjum na temat produkcji w przemyśle chemicznym w
Polsce. W sympozjum udział wziął poseł Konrad
SZYMAŃSKI, jak również przedstawiciele Komisji
Europejskiej, Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i organizacji
branżowych. Debatę obserwowało około 40 osób.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży

Projekt "Discover Europe" zgłoszony przez Erasmus Student Network Polska zwyciężył w
polskim etapie konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. "Discover Europe"
to ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny mający na celu wyłonienie najlepszych zdjęć
przedstawiających kraje Europy. Etap krajowy konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego
koordynuje BIPE, a w skład jury weszli posłowie Marek SIWIEC, Konrad SZYMAŃSKI i
Róża THUN oraz Przemysław Uss z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. BIPE pełni
co roku funkcję sekretariatu polskiego jury na etapie krajowym konkursu.
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Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży jest przyznawana co roku za projekty, które
promują porozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, sprzyjają rozwojowi
wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji, proponują wzorce postępowania
młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez
Europejczyków jednej społeczności.

BIPE obecne w czasie Dni Kariery

W marcu BIPE uczestniczyło w Dniach Kariery,
które odbyły się w sześciu polskich miastach:
Gdańsku (12 marca), Łodzi (13 marca), Warszawie
(14 marca), Poznaniu (19 marca), Wrocławiu
(21 marca) i Katowicach (26 marca). Są to
największe w Polsce targi pracy, praktyk i staży
organizowane w kluczowych ośrodkach
akademickich przez międzynarodowe zrzeszenie
studentów AIESEC.

Studenci i absolwenci odwiedzający stoisko BIPE mogli otrzymać materiały informacyjne
dotyczące Parlamentu Europejskiego, inicjatyw przez niego wspieranych i promowanych
wartości oraz zapoznać się z informacją na temat staży w PE.

Kwiecień

Cykl programów radiowych "Europa Obywateli"

2 kwietnia Regionalna Rozgłośna Polskiego Radi w
Olsztynie wyemitowała ostatni odcinek z cyklu 73
programów radiowych "Europa Obywateli", na których
realizację otrzymała dotację Dyrekcji Generalnej ds.
Komunikacji PE. Od grudnia 2012 do kwietnia 2013
słuchacze Radia Olsztyn mogli dowiedzieć się więcej o
prawach, które przysługują obywatelom UE i
działaniach Parlamentu Europejskiego na ich rzecz. Archiwum audycji dostępne jest na stronie
Radia Olsztyn: kliknij tutaj.

Euranet Plus w Polskim Radiu

Również 2 kwietnia ruszył projekt Euranet Plus, współfinansowany przez Dyrekcję ds.
Komunikacji PE, dzięki któremu na wszystkich antenach Polskiego Radia pojawiać się będą
specjalne audycje przybliżające słuchaczom tematykę europejską, w tym działania Parlamentu
Europejskiego. W ramach projektu Polskie Radio wyemituje ponad 400 minut programów
m.in: od poniedziałku do piątku w porannych Sygnałach Dnia "Europejski Temat",
"Komentarz Europejski" w paśmie koło południa, "Aktualności Europejskie" i "Magazyn
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Europejski" po południu i wieczorem. W każdą sobotę PR I będzie nadawał program
"Europejskie Menu", a raz w miesiącu w niedzielę program "Europejskie Popołudnie".

Konkurs dla szkół w ramach programu Euroscola

W dniach 11-22 kwietnia BIPE zorganizowało kolejną edycję
internetowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Parlamencie
Europejskim – Euroscola, przeznaczonego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla laureatów jest dofinansowanie wyjazdu
grupy uczniów do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Zwycięzcy konkursu wraz z kolegami z innych krajów członkowskich Unii
biorą tam udział w symulacji prac Parlamentu Europejskiego: sesji
plenarnej, obradach komisji parlamentarnych, głosowaniach i debatach.

Seminarium dla dziennikarzy w Brukseli

8-10 kwietnia BIPE zorganizowało w Brukseli seminarium informacyjne dla polskich
dziennikarzy. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 14 osób z następujących redakcji: TVN24,
Panorama TVP, TVP Info, Telewizja Biełsat, Telewizja TVR, TV DAMI Jelenia Góra, Program
III Polskiego Radia, Polskie Radio Białystok, Polska Agencja Prasowa, The Warsaw Voice,
Polska The Times, Gazeta Wyborcza Łódź, przedsiębiorcy.eu Tygodnik Rolniczy, Wirtualna
Polska.

W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli
dziennikarze mieli okazję spotkać się z polskimi posłami
do PE: Sidonią JĘDRZEJEWSKĄ, Wojciechem
OLEJNICZAKIEM, oraz Januszem
WOJCIECHOWSKIM. Uczestnicy seminarium odbyli
również spotkania z przedstawicielami Komisji
Europejskiej oraz służb prasowych i informacyjnych
Parlamentu.

Konsultacje na temat Partnerstwa Wschodniego z posłem Pawłem Kowalem

12 kwietnia poseł Paweł KOWAL, przewodniczący delegacji
do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina i autor
raportu dotyczącego relacji UE z państwami Partnerstwa
Wschodniego, spotkał się z przedstawicielami
zainteresowanych środowisk w celu omówienia kwestii
związanych z obecnym stanem Partnerstwa Wschodniego.
Wśród 20 obecnych gości znaleźli się reprezentanci
największych think-tanków, fundacji i organizacji

pozarządowych m.in.: Fundacji im. Friedricha Eberta, Fundacji im. Stefana Batorego oraz
Instytutu Spraw Publicznych.
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Przewodniczący PE Martin Schulz z oficjalną wizytą w Polsce

18-20 kwietnia przewodniczący PE Martin SCHULZ przebywał z pierwszą
oficjalną wizytą w Polsce. W trakcie wizyty wziął udział w obchodach
70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz spotkał się z
przedstawicielami polskiego rządu i parlamentu. W sobotę 20 kwietnia
przewodniczący Schulz odwiedził były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.

"To nasza Europa: działajmy!" - konferencja z udziałem europejskiego ombudsmana

23 kwietnia BIPE przygotowało w swojej
siedzibie transmisję na żywo konferencji "To
nasza Europa: działajmy!", zorganizowanej w
Brukseli przez Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich. W czasie spotkania
dyskutowano o tym, jak konkretnie obywatele
Unii Europejskiej mogą bezpośrednio
przyczyniać się do jej kształtowania dzięki
Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej,
kontaktom z Biurem Rzecznika, a także innym,
własnym inicjatywom. Gościem konferencji w
Brukseli był m.in. przewodniczący PE Martin SCHULZ. Po transmisji w siedzibie BIPE
odbyła się debata, podczas której zastanawiano się jak zachęcić młodych do większego
zaangażowania się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Lokalnym ekspertem, który
skomentował temat na spotkaniu w Warszawie, był Marek Żółtowski z Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych.

Transmisję w siedzibie BIPE obserwowało ponad 30 osób, m.in. studenci Uniwersytetu
Warszawskiego.

"Nowe środki unijne na inwestycje w regionach. Ile dla Polski, ile dla Śląskiego?" -
Regionalne Forum Dyskusyjne w Chorzowie

Ponad dwieście osób zgromadziła w Chorzowie debata
"Nowe środki unijne na inwestycje w regionach. Ile dla
Polski, ile dla Śląskiego?" zorganizowana przez BIPE w
Polsce wspólnie z Urzędem Miasta Chorzowa w ramach
odbywającego się w tym mieście w dniach 25-26 kwietnia
Regionalnego Forum Dyskusyjnego. W dyskusji udział
wzięli między innymi posłowie do Parlamentu
Europejskiego Jerzy BUZEK i Jan OLBRYCHT. Wśród
zaproszonych panelistów byli również minister rozwoju

regionalnego Elżbieta Bieńkowska, posłanka na Sejm RP Maria Nowak, Hanna Jahns,
reprezentująca komisarza ds. regionalnych Johannesa Hahna, wicemarszałek województwa
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śląskiego Mariusz Kleszczewski oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach.

Wśród przybyłych gości znaleźli się prezydenci oraz burmistrzowie śląskich i zagłębiowskich
miast, naukowcy, urzędnicy zajmujący się funduszami unijnymi, studenci i mieszkańcy
województwa śląskiego. Zgromadzeni licznie w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych goście przez blisko godzinę zadawali szczegółowe
pytania panelistom.

Debatę podsumował prof. Jerzy Buzek zwracając uwagę,
że wszystkie działania finansowane z funduszy
europejskich mają służyć budowaniu konkurencyjności,
innowacyjności oraz wzmacnianiu wspólnego rynku.
Tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie celu
nadrzędnego, jakim jest wzrost zatrudnienia, który
przełoży się na lepsze warunki życia obywateli Europy.

25 kwietnia w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego w Chorzowie odbyło się również
szkolenie dla nauczycieli zatytułowane "Europejskie programy edukacyjne na Śląsku – efekty i
nowa perspektywa" współorganizowane z Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Uczestnikom zaprezentowano programy edukacyjne realizowane przez Parlament Europejski i
przedstawiono możliwości współpracy z BIPE w Polsce.

Także w czwartek dyrektor BIPE oraz Prezydent
Chorzowa uroczyście odsłonili mural łączący tematykę
miejską i unijną, który powstał jako wspólna inicjatywa
Biura oraz miasta.

Internetowa kampania informacyjna

W związku z toczącymi się pracami nad reformą systemu bankowego w UE portal interia.pl
przeprowadził na zlecenie BIPE kampanię informacyjną skierowaną do internautów. Dzięki
stałej obecności informacji o pracach PE na głównej stronie serwisu Fakty i mailingowi,
użytkownicy portalu mogli zaznajomić się z najważniejszymi elementami reformy systemu
bankowego.
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Maj

Dzień Europy

9 maja dziesiątki przechodniów wzięły udział w ulicznej
imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Europy przed Punktem
Informacyjnym Unii Europejskiej w Warszawie. Pracownicy
BIPE i Przedstawicielstwa KE w Polsce rozdawali
warszawiakom pomarańcze z logo Parlamentu Europejskiego i
żółte tulipany oraz udzielali informacji o działaniu obu instytucji
i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Parlamentu Europejskiego z
materiałami informacyjnymi, które odwiedził również poseł Wojciech
OLEJNICZAK. Tuż obok – w Punkcie Informacyjnym UE na ulicy
Świętokrzyskiej – można było oglądać zdjęcia laureatów konkursu
fotograficznego zorganizowanego przez Erasmus Student Network Polska.
Projekt ten wygrał krajowy etap konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży. Ponda to, w Punkcie Informacyjnym UE odbyła się “lekcja
europejska” dla młodzieży szkolnej.

W ramach obchodów Dnia Europy BIPE we współpracy z
punktem Europe Direct w Ostrowcu Wielkopolskim
zorganizowało pokaz filmu – laureata Nagrody Filmowej
PE LUX, "Jestem Li" ("Io sono Li"). Przed pokazem goście
mogli obejrzeć nagrane wystąpienie posła Piotra BORYSA
o nagrodzie LUX i problemie migracji w Europie, a po
filmie włączyli się w debatę z udziałem posła Andrzeja
GRZYBA pt.: "Obywatel Europejczyk: emigrować, zostać, wracać?". W wydarzeniu wzięło
udział ponad 200 osób.

XIV Parada Schumana w Warszawie

Jak co roku, Biuro Informacyjne PE w Polsce
wzięło udział w Paradzie Schumana, która
przeszła ulicami Warszawy 11 maja. Celem
tegorocznej parady było zachęcenie Polaków do
dyskusji o wstąpieniu Polski do strefy euro.

Kolorowy pochód z udziałem wynajętych przez
BIPE mażoretek, szczudlarzy i eco-busów
rozpoczął się i zakończył na Krakowskim
Przedmieściu przy Placu Zamkowym, gdzie
znajdowało się Miasteczko Europejskie.

Stoisko Parlamentu Europejskiego w Miasteczku Europejskim cieszyło się olbrzymim
zainteresowaniem. Odwiedzający dopytywali o zasady działania Parlamentu oraz mieli okazję
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spotkać posłów, którzy odwiedzili stoisko: Różę
THUN i Rafała TRZASKOWSKIEGO.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się
interaktywne testy wiedzy o PE. W czasie imprezy
w stoisku BIPE rozdano ponad 10.000 egzemplarzy
różnych publikacji dotyczących Unii Europejskiej,
Parlamentu i sposobów wpływania obywateli na
kształt stanowionego w Unii prawa. Pracownicy
BIPE zachęcali też przechodniów do bezpośrednich
spotkań z posłami, którzy dyżurowali w sąsiednim
namiocie Forum Ruchu Europejskiego: Leną KOLARSKĄ-BOBIŃSKĄ, Joanną
SKRZYDLEWSKĄ, Różą THUN i Rafałem TRZASKOWSKIM.

W tym roku BIPE zostało partnerem festiwalu filmowego BORDEReview organizowanego
przez agencję FRONTEX. W związku z tym, 10 i 11 maja z inicjatywy BIPE odbyły się w
ramach tego festiwalu pokazy filmów "Jestem Li" i "Welcome" - laureatów Nagrody Filmowej
LUX w 2012 i 2010 roku, które zostały poprzedzone nagranymi przemówieniami posła Piotra
BORYSA.

Spotkania z Parlamentem Europejskim

11 maja zakończył się projekt Polskiej Fundacji im. Roberta
Schumana, który otrzymał dotację Dyrekcji Generalnej ds.
Komunikacji PE. Celem projektu "Spotkania z Parlamentem
Europejskim" było poszerzenie wiedzy na temat PE i
wyborów europejskich, a uczestniczyli w nim przedstawiciele
dziesięciu społeczności lokalnych, z gmin liczących poniżej

100 000 mieszkańców, którzy po raz pierwszy będą głosować w wyborach europejskich w
2014 roku. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach w 10 miastach w Polsce
oraz w symulacji wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego w Warszawie 11 maja.
Organizator przygotował także interaktywną grę na portalu społecznościom Facebook. BIPE
włączyło się w projekt, uczestnicząc w spotkaniach przygotowawczych oraz prezentując
działanie Parlamentu Europejskiego w czasie jednego z warsztatów. Ponad to, BIPE
przekazało Fundacji im. Schumana materiały informacyjne i promocyjne, które następnie
otrzymały osoby biorące udział w projekcie.

Sukces Polaków w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Konkurs fotograficzny dla studentów Discover Europe (Odkryj Europę), organizowany przez
Polaków, zdobył drugie miejsce w konkursie o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.
Pierwsze miejsce zajął hiszpański projekt "Europe on Track".

BIPE pełniło funkcję sekretariatu polskiego jury nagrody na etapie krajowym (patrz
wydarzenia w marcu). Biuro zorganizowało także wystawę prac wyróżnionych w konkursie w
ubiegłych latach w kategorii Obywatel Europy. Zdjęcia zostały pokazane w Punkcie
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Informacyjnych UE przy siedzibie BIPE i Przedstawicielstwa KE w Warszawie oraz w jednym
z namiotów biura w Miasteczku Europejskim towarzyszącym Paradzie Schumana.

Konferencja prasowa posła Pawła Zalewskiego

17 maja BIPE zorganizowało konferencję wiceprzewodniczącego
Komisji Handlu Międzynarodowego PE, posła Pawła
ZALEWSKIEGO, która dotyczyła rozpoczynających się
negocjacji umowy handlowej między USA i UE. W czasie
konferencji poseł Zalewski mówił o szansach i zagrożeniach
związanych z ewentualnym porozumieniem oraz przedstawił
projekt rezolucji prezentującej stanowisko PE wobec procesu
negocjacji.

Udział w konferencji wzięło 11 dziennikarzy reprezentujących takie media jak: TVP, Polskie
Radio, Radio PiN, TOK FM, Polska Agencja Prasowa, Nowy Przemysł czy Głos Pruszkowa.

"Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych?" -
seminarium dla organizacji pozarządowych

24 maja odbyło się seminarium dla organizacji
pozarządowych dotyczące możliwości włączenia się w
kampanię informacyjną przed przyszłorocznymi wyborami
do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie zostało
zorganizowane przez BIPE z udziałem posłów Rafała
TRZASKOWSKIEGO i Wojciecha OLEJNICZAKA na
rok przed wyborami europejskimi, które odbędą się w maju
2014.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programem dotacji na działania
komunikacyjne Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji PE. Wysłuchali również opinii posłów
na temat tego, jak zachęcić obywateli do udziału w wyborach, oraz informacji o
przygotowaniach do przedwyborczej kampanii politycznej. W dalszej części spotkania
organizacje pozarządowe miały okazję wymienić się doświadczeniami w prowadzeniu
kampanii profrekwencyjnych i przedstawić praktyczne wskazówki dotyczące ubiegania się o
granty PE.

Spotkanie zakończyło się propozycją zorganizowania kolejnego seminarium jesienią 2013
roku, kiedy będą już znane szczegóły dotyczące kampanii informacyjnej przygotowywanej
przez PE. Uczestnicy seminarium będą również na bieżąco informowani przez Biuro
Informacyjne PE o przygotowaniach do kampanii oraz zbliżających się terminach składania
wniosków o granty PE.

W seminarium wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących m. in.: Centrum Edukacji
Obywatelskiej, EurActiv.pl, Fundację Panoptykon, Fundację im. Stefana Batorego, Instytut
Kościuszki, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych,
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Polską Fundację im. Roberta Schumana, Polską Radę
Organizacji Młodzieżowych, Stowarzyszenie 61,
Stowarzyszenie "Projekt: Polska", Stowarzyszenie
Szkoła Liderów, punkty EuropeDirect oraz Komisję
Europejską i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dla
tych, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, BIPE
przygotowało krótki reportaż filmowy z seminarium i
opublikowało go na swoich profilach na portalach
Facebook i YouTube – kliknij tutaj.

Publikacja ulotki “Twoje prawa w UE”

24 maja BIPE opublikowało nową ulotkę "Twoje prawa w UE", która przedstawia
podstawowe prawa obywateli UE, takie jak prawo do głosowania w wyborach
europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem przyszłorocznych wyborów do
PE), prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do składania petycji do
PE, europejska inicjatywa obywatelska oraz inne prawa transgraniczne (opieka
zdrowotna za granicą, prawa konsumenta przy zakupach przez Internet, prawa
pasażerów, itp.)

Czerwiec

Nowa publikacja "10 porad jak chronić swoją prywatność w Internecie" i internetowa
kampania informacyjna o ochronie danych osobowych

Najnowsze badanie Eurobarometru pokazało, że 70 proc. Europejczyków
obawia się, że ich dane mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób.
W związku z toczącymi się pracami Parlamentu Europejskiego nad
zmianą przepisów, które zapewnią ochronę danych każdego obywatela
zarówno offline, jak i online, BIPE opublikowało ulotkę informującą o
planach PE i zawierającą praktyczne wskazówki jak najlepiej chronić
swoje dane w Internecie.

Informacja na temat prac PE nad przepisami o ochronie danych dotarła również do
użytkowników portalu interia.pl, który przeprowadził kolejny etap kampanii informacyjnej na
zlecenie BIPE. Tym razem wykorzystano billboardy na głównej stronie serwisu Fakty.

Polscy laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez PE

Nagroda jest przyznawana od 2008 roku organizacjom i instytucjom przyczyniającym się do
promowania wzajemnego zrozumienia i bliższej współpracy obywateli lub ułatwiającym
międzynarodową współpracę w UE. Zwycięzcy otrzymają honorowe medale podczas
ceremonii, które odbędą się w krajach, z których pochodzą. Zostaną również zaproszeni do
Brukseli na wspólne uroczystości w dniach 16-17 października.
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Tegoroczni polscy laureaci nagrody to: Jacek Głomb - reżyser teatralny i filmowy, dyrektor
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Arka z Wrocławia - jedyny
profesjonalny teatr integracyjny w Polsce, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne,
Alicja Kobus - działaczka społeczna i popularyzatorka kultury żydowskiej w Polsce oraz
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - samorządowa instytucja kultury działającą w
Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji.

BIPE pełni rolę sekretariatu polskiego jury nagrody na etapie krajowym wyłaniania laureatów
Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

Konferencja "Parlament Europejski - powrót Wschodu na Zachód"

7 czerwca odbyła się w Krakowie konferencja "Parlament
Europejski - powrót Wschodu na Zachód" zorganizowana przez
Stowarzyszenie Maj '77 w ramach projektu, który miał przybliżyć
szerszej publiczności, a zwłaszcza ludziom młodym, rolę, którą w
latach osiemdziesiątych odegrał Parlament Europejski w walce o
prawa człowieka i demokrację w państwach bloku wschodniego.
Projekt otrzymał dotację Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji PE.
BIPE wsparło organizatorów materiałami informacyjnymi i włączyło się do promocji
konferencji umieszczając informację o niej na swojej stronie internetowej i profilu na portalu
Facebook.

BIPE na V Kongresie Kobiet w Warszawie

W tym roku BIPE po raz pierwszy było obecne na
Kongresie Kobiet, promując wartości wspierane przez PE:
równouprawnienie kobiet i walkę z dyskryminacją.  W
dniach 14-15 czerwca ponad 600 osób odwiedziło stoisko
BIPE, a uczestnicy Kongresu mogli dowiedzieć się, który
kraj UE ma najwyższy odsetek posłanek w Parlamencie
Europejskim, czym zajmuje się komisja FEMM oraz kiedy i

dlaczego obchodzimy Dzień Równości Wynagrodzeń. Szczególnie dużym zainteresowaniem
cieszyły się publikacje dotyczące działań UE na rzecz praw kobiet. Przedstawicielka BIPE
przedstawiła też na scenie „Parku Kobiet” krótką prezentację "Kobiety w Parlamencie
Europejskim".

Seminarium dla dziennikarzy internetowych i blogerów w Brukseli

17-19 czerwca BIPE zorganizowało w Brukseli seminarium informacyjne dla polskich
dziennikarzy mediów internetowych i blogerów. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 15
osób reprezentujących następujące redakcje: tvn24.pl, tvp.info, Wirtualna Polska, fakt.pl,
forsal.pl, Gość Niedzielny - gosc.pl, bankier.pl, Serwis 300polityka, TV Belsat, Panorama -
TVP2, Katolicka Agencja Informacyjna, Polityka Insight.
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W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli dziennikarze mieli okazję spotkać się z
polskimi posłami do PE: Konradem SZYMAŃSKIM, Lidią GERINGER DE
OEDENBERG oraz Rafałem TRZASKOWSKIM. Seminarium objęło również spotkania z
przedstawicielami służb prasowych i informacyjnych Parlamentu oraz Komisji Europejskiej.

Radiowe "Śniadanie w Parlamencie"

Czerwiec to również ostatni miesiąc realizacji projektu "Śniadanie w Parlamencie" – cyklu
programów nadawanych przez radio VOX FM w każdy niedzielny poranek oraz 20
programów "Raport Dnia" poświęconych Parlamentowi Europejskiemu i emitowanych w
piątkowe popołudnia. Programy na bieżąco informowały o pracach legislacyjnych toczących
się w PE, zapraszając do rozmowy posłów do PE, a słuchacze mogli również brać udział w
konkursie "Co wiesz o Parlamencie Europejskim?". Archiwum audycji dostępne jest na stronie
internetowej radia.

BIPE regularnie współpracowało z radiem przy przygotowaniu programów, informując o
toczących się pracach w Parlamencie. Radio korzystało również z zasobów audiowizualnych
PE, a dyrektor BIPE Jacek Safuta wziął udział w programach na temat praw i obowiązków
obywateli UE oraz Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Od września radio VOX FM będzie kontynuować nadawanie programów o Parlamencie
Europejskim w ramach nowej umowy o dofinansowania, przyznanego przez Dyrekcję
Generalną ds. Komunikacji na 2013 rok.
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Pozostałe działania BIPE

Korespondencja z obywatelami

BIPE jest często pierwszym miejscem, do którego obywatele kierują zapytania na temat pracy i
zadań realizowanych przez PE. W pierwszej połowie 2012 r. BIPE udzieliło prawie 500
pisemnych odpowiedzi na zapytania obywateli przesłane listownie i mejlowo.

Monitorowanie mediów

BIPE we współpracy z firmą zewnętrzną przygotowuje i dystrybuuje codzienny przegląd prasy
polskiej przeznaczony dla posłów i zainteresowanych pracowników PE. Przegląd skupia się na
informacjach pojawiających się w polskiej prasie, a dotyczących działalności Parlamentu,
przewodniczącego, posłów czy komisji PE. Ponadto BIPE dba o informowanie PE o bieżących
wydarzeniach w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla Parlamentu.

Nagrody przyznawane przez Parlament Europejski

Jednym z ważnych zadań BIPE jest promocja nagród przyznawanych przez Parlament
Europejski, takich jak Nagroda na rzecz Wolności Myśli im. Andrieja Sacharowa czy Nagroda
Filmowa LUX. Biuro Informacyjne pełni też rolę sekretariatu polskich jury Nagrody im.
Karola Wielkiego dla Młodzieży oraz Europejskiej Nagrody Obywatelskiej na etapach
krajowym wyłaniania laureatów obu nagród.

Dotacje PE

Jednym z zadań BIPE jest monitorowanie wykorzystania grantów przyznanych przez
Parlament Europejski w celu wsparcia projektów służących informowaniu społeczeństwa o
jego działaniach. Przedstawiciele BIPE wspierają dotowane projekty merytorycznie,
sprawdzają, czy są realizowane zgodnie z umową i czy zapewniają możliwość wypowiedzenia
się posłom do PE, a na końcu dokonują oceny wykonanego projektu.

Partnerstwo w zarządzaniu

BIPE współpracuje, na co dzień z Przedstawicielstwem KE oraz Ministerstwem Spraw
Zagranicznych RP, w ramach programu “Partnerstwo w Zarządzaniu”, który pozwala rządowi
RP na realizację kampanii informacyjnych na temat UE przy wsparciu środków unijnych.
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Zespół BIPE w Polsce zaprasza do współpracy!

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel.: +48 22 595 24 70
faks: +48 22 595 24 80

e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.pl

Facebook: www.facebook.com/epwarszawa
Twitter: @PE_Polska

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel.: +48 71 337 63 63
faks: +48 71 347 23 40

e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.pl/wroclaw

Facebook: www.facebook.com/pewroclaw
Twitter: @PE_Wroclaw


