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KANDYDACI: 

Mateusz Dobrowolski - Lewica Razem 

Jacek Kubiak - Wiosna 

 

MODERATOR: 

Sławomir Matczak 

 

EKSPERT: 

Róża Rzeplińska  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA cz.1.: 

0’00” Wprowadzenie - Michał Dadlez (SKW) 

0’50” Powitanie, słowo wstępne, zasady wysłuchania - Sławomir Matczak 

(moderator)  

4’14” Moderator przedstawia kandydata - Jacek Kubiak 

5’35” Moderator przedstawia kandydata - Mateusz Dobrowolski 

6’28” Moderator przedstawia ekspertkę - Róża Rzeplińska 

7’32” Pytanie moderatora do obu kandydatów - dlaczego kandydują do PE 

8’00” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

12’00” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

15’50”Pytanie 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. 

16’50” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

21’40” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

25’00”Pytanie SKW nr 1 (Ustrój i kompetencje UE) 

Integracja państw w Unii Europejskiej daje przywileje, kosztem        

zaakceptowania pewnych zobowiązań. Im więcej przywilejów, tym       

więcej zobowiązań. 

Czy Wspólnota Europejska ma funkcjonować jedynie jako wolny        

rynek, czyli cofnąć się do poprzedniego modelu, czy nadal         

rozwijać się w postaci Unii Europejskiej ukształtowanej przez        

traktaty – od Maastricht po Lizbonę – i stanowić wspólnotę państw           

i narodów, połączonych przyjętymi zasadami demokracji,      

praworządności, pomocniczości, praw człowieka, solidarności i      

lojalnej współpracy. 

Czy związki społeczności Unii Europejskiej powinny się zacieśniać        

czy rozluźniać i w jaki sposób? 

26’12” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

31’52” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

36’53” Rozmowa ekspertki z Mateuszem Dobrowolskim - pytanie o globalne         

wyzwania globalne przed Europą, z czego finansować europejską        

płacę minimalną, czy za walkę z dezinformacją odpowiadać powinny         

państwa narodowe, właściciele platform czy może autorzy treści? 



49’00”Komentarz Jacka Kubiaka 

51’08” Rozmowa ekspertki z Jackiem Kubiakiem - pytanie o globalne 

wyzwania globalne przed Europą, walka z populizmem, walka z 

dezinformacją,  

56’28” Pytanie ekspertki z listy SKW nr 19 (Gospodarka) 

Duże firmy mogą sprostać globalnej konkurencji, ale mogą też         

stanowić zagrożenie dla istnienia małych. Na początku 2019        

Komisja Europejska powstrzymała fuzję francuskiego Alstomu i       

niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie firm narusza       

unijne przepisy antymonopolowe. 

Zdaniem Pani/Pana należy przede wszystkim chronić konkurencję       

między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania,        

które zapobiegają tworzeniu zbyt silnych przedsiębiorstw, czy w        

pewnych sytuacjach dopuszczalne są wyjątki od zasady ochrony        

konkurencji i wsparcie najsilniejszych europejskich firm, które       

będą skuteczniej konkurować na rynku globalnym (tzw. europejscy        

czempioni)? 

57’29”Odpowiedź Jacka Kubiaka 

1h 00’42” Komentarz Mateusza Dobrowolskiego 

1h 04’14” Pytania z sali - pytanie SKW nr 28 (Bezpieczeństwo) 

Rosja stara się aktywnie wpływać na sytuację w Unii Europejskiej. 

Jaką linię postępowania wobec Rosji powinna przyjąć Unia? 

1h 04’58” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

1h 07’00” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

 

TO PYTANIE WYLECIAŁO Z NAGRANIA: 

1h 12’06” Pytania z sali - pytanie SKW nr 9 (Prawa obywateli) 

Według europejskich badań (m.in. Eurostat, 2012) kobiety częściej        

od mężczyzn mogą poszczycić się tytułem naukowym, jednak są         

rzadziej zatrudniane – zwłaszcza, jeśli mają lub chcą mieć         

dzieci. 

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 

a) Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i        

inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i         

życiu publicznym. Należy zwiększyć środki finansowe na ochronę i         

promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, w tym w zakresie          

zdrowia, życia seksualnego i postaw reprodukcyjnych. 

b) Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być           

sterowany za pomocą przepisów unijnych. 

1h 13’40” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

1h 15’13” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA cz.2.: 

0’00” Pytanie od internautów 

“Pytanie do obu kandydatów. W jakich komisjach PE chciałby Pan 

pracować i dlaczego?” 

0’00” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

3’20” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

5’55” Pytanie od internautów 

“Do obu kandydatów. W nawiązaniu do głosowania nad art. 7. czy 

europoseł powinien głosować za karą dla swojego kraju?” 

6’04” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

6’30” Odpowiedź Jacka Kubiaka 



7’30” Pytanie od internautów 

“Pytanie do obu kandydatów. Jak powinna wyglądać polityka 

migracyjna UE? Czy i jak UE powinna prowadzić wspólne działania 

dla integracji migrantów spoza Unii?” 

7’44” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

9’42” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

12’05” Komentarz ekspertki 

13’14”Autoprezentacja - Mateusz Dobrowolski 

17’28”Autoprezentacja - Jacek Kubiak 

20’40”Pytanie moderatora - dlaczego kandydaci startują z różnych list 

20’50” Odpowiedź Jacka Kubiaka 

21’31” Odpowiedź Mateusza Dobrowolskiego 

23’42”Podsumowanie ekspertki Róży Rzeplińskiej 

27’30” Zakończenie spotkania i podsumowanie - Sławomir Matczak 

(moderator) 

28’05” Ogłoszenia - Michał Dadlez (SKW) 


