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0’00” Wprowadzenie - Magdalena Pecul-Kudelska (SKW)- powitanie, zasady 

4’12” Przedstawienie kandydatki, eksperta - Agata Szczęśniak 

(moderatorka) 

5’45” Pytanie od moderatora - dlaczego Parlament Europejski? 

6’02” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

12’20”Pytanie od moderatora - dlaczego z listy Lewica Razem? 

12’55” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

16’46”Komentarz i pytanie eksperta - w jakiej komisji PE? 

17’33” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

18’38”Pytanie SKW nr 16 (Budżet i finanse) 

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do        

przyjęcia wspólnej waluty euro, bez określenia konkretnej daty        

realizacji tego zobowiązania. 

Czy przyjęcie waluty euro jest korzystne dla Polski, jeśli tak,          

to kiedy powinna ją przyjąć, czy też może jak najdłużej pozostać           

poza strefą euro? 

19’18” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

24’35”Pytanie SKW nr 15 (Budżet i finanse) 

Przydzielane fundusze europejskie w znaczący sposób wzmacniają       

rozwój w krajach, które z nich korzystają. 

Czy wysokość przydzielanych funduszy europejskich powinna być       

powiązana z: 

a) przestrzeganiem zasad praworządności przez państwa      

członkowskie Unii Europejskiej, 

b) umiejętnością utrzymywania dozwolonego przez Unię Europejską       

poziom deficytu budżetowego, 

c) liczbą przyjmowanych uchodźców, 

d) poziomem bezrobocia, czy 

e) koniecznością wyrównywania świadczeń społecznych takich jak       

np. zasiłki, ubezpieczenia, 

f) inny warunek, jaki? 

25’18” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

30’35”Pytanie SKW nr 37 (Energetyka, środowisko i klimat) 

Koniunkturę nakręca konsumpcja, często kosztem zbyt szybkiego,       

nadmiernego i nieodwracalnego zużycia zasobów. 

Czy poparłaby Pani / poparłby Pan, dbając o los przyszłych          

pokoleń, rozwiązania ograniczające impulsy konsumpcyjne, jak np.       



wymuszające ograniczenia produkcji artykułów o substandardowej      

trwałości lub ograniczające możliwości wliczania kosztów reklamy       

do kosztów działania przedsiębiorstw, etc? 

31’48” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

35’48”Rozmowa z ekspertem - pytanie SKW nr 12 (Polityka społeczna) 

Jednym z mechanizmów korygowania niesprawiedliwości podziału      

wytworzonego dobra jest płaca minimalna. Obecnie jej poziom jest         

ustalany przez państwa członkowskie. 

Jak Pani/Pana zdaniem należy ustalać wysokość płacy minimalnej w         

krajach Unii Europejskiej? 

37’09” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

39’20” Rozmowa z ekspertem - pytanie SKW nr 4 (Ustrój i kompetencje UE) 

Karta Praw Podstawowych UE 

Czy Polska powinna w pełni i bez zastrzeżeń uznawać Kartę Praw           

Podstawowych UE, jako akt prawny funkcjonujący w europejskim        

porządku prawnym, na równi z innymi europejskimi traktatami i         

jako taki obowiązujący w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polski.        

Pytanie to dotyczy również Konwencji Stambulskiej Rady Europy? 

39’45” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

44’40” Rozmowa z ekspertem - pytanie SKW nr 7 (Ustrój i kompetencje UE) 

Narastanie tendencji populistycznych i nacjonalistycznych w      

krajach Unii ożywiło w wielu krajach, także w Polsce, aktywność          

polityczną obywateli, nadając realny kształt ideom społeczeństwa       

obywatelskiego. 

Czy Pani/ Pana zdaniem wspieranie tej aktywności jest potrzebne i          

realne na poziomie PE. Jakie mogą być narzędzia wspierające         

oddolne inicjatywy obywatelskie, które mają na celu promocję        

proeuropejskich postaw Polaków. Czy widzi Pani/ Pan możliwość i         

sens prowadzenia dialogu z tymi środowiskami i wykorzystywania        

ich doświadczeń i wiedzy w kwestiach dotyczącej kształtu UE oraz          

miejsca i roli Polski w procesach integracji? 

46’02” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

51’54”Pytania z sali - SKW nr 24 (Rolnictwo i rybołówstwo) 

Obecnie w UE można uprawiać rośliny genetycznie modyfikowane        

(GMO) oraz wprowadzać na rynek produkty, mające w składzie GMO.          

Niemniej, poszczególne państwa członkowskie mogą zakazać upraw       

GMO na swoim terytorium. 

Czy zdaniem Pani/ Pana należy wprowadzić całkowity ich zakaz, czy          

też uprawa i dystrybucja żywności GMO powinna być dozwolona tylko          

w przypadku określonych gatunków, a produkty modyfikowane       

genetycznie powinny być ściśle oznakowane? Genetycy argumentują,       

że człowiek od zawsze modyfikuje geny roślin i zwierząt, zatem          

uprawa i dystrybucja żywności GMO powinna być dozwolona. 

52’44” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

54’48”Pytania z sali - SKW nr 24 (Gospodarka) 

W zglobalizowanym świecie zakłady produkcyjne często przenoszone       

są tam gdzie produkcja jest tańsza. Kraje rozwijające się         

uznawane są za rezerwuary taniej siły roboczej, w których nie          

trzeba w dodatku ponosić kosztów eksploatacji środowiska       

naturalnego, co sprzyja niskim cenom usług i wytwarzanych tam         

produktów. Z drugiej strony powszechną dziś jest wiedza m.in. o          



panujących tam niebezpiecznych warunkach pracy, zatrudnianiu      

nieletnich, głodowych wynagrodzeniach. 

Czy Unia powinna wspierać rozwój produkcji na swoim terytorium,         

nawet jeśli jest to niekorzystne dla środowiska, czy powinna         

otwierać się na produkcję spoza swojego terytorium, a swój rozwój          

gospodarczy opierać na innych sektorach i czy powinna współpracę         

z producentami spoza Unii warunkować przestrzeganiem przez nich        

strategii społecznej odpowiedzialności biznesu? 

56’36” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 03’08” Pytania z sali - SKW nr 22 (Rolnictwo i rybołówstwo) 

W Unii obowiązuje system dopłat rolniczych, korzystają z niego         

również polscy rolnicy. 

Czy zdaniem Pani/Pana jest on obecnie optymalny, czy też należy          

podjąć działania na rzecz wyrównania wysokości dopłat rolniczych        

w poszczególnych krajach UE. Czy dopłaty powinny być utrzymane na          

obecnym poziomie, zwiększane, czy też dopłaty bezpośrednie do        

produkcji rolnej powinny być stopniowo zmniejszane, aż wreszcie        

całkiem zlikwidowane. 

1h 04’12” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 05’10” Pytanie od internautów 

“Jakie działania powinny zostać podjęte na poziomie UE w celu 

przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatycznymi? 

Jakie powinny być priorytety?” 

1h 05’32” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 09’50” Pytanie od internautów  

“Jakie są Pani plany dotyczące problemów uchodźców? Jakie wspólne 

działania UE powinna podjąć, aby usprawnić przepływ ludzi przez 

tzw. obozy i ich późniejszą adaptację w Europie?” 

1h 10’04” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 14’34” Pytanie od internautów 

“Lewica Razem popiera program Europejskiej Wiosny, w tym 

gwarancje praw reprodukcyjnych na poziomie UE. Czy nie spowoduje 

to wzrostu nastrojów antyunijnych?” 

1h 14’50” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 17’28” Autoprezentacja kandydatki 

1h 27’25” Pytanie eksperta o partnerów w Europie 

1h 29’10” Odpowiedź Agaty Nosal-Ikonowicz 

1h 30’00” Podsumowanie eksperta 

 


