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2’12” Wprowadzenie - Anna Wróblewska-Zawadzka - powitanie, zasady 

5’21” Przedstawienie kandydatki - Anna Wróblewska-Zawadzka  

7’27” Przedstawienie eksperta - Anna Wróblewska-Zawadzka 

8’28” Pytanie od eksperta - czym kandydatka chciałaby się zajmować w 

Parlamencie Europejskim. 

9’04” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

14’20”Komentarz eksperta i dopytanie jak chciałaby osiągnąć cel 

15’26” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

20’00” Komentarz eksperta dotyczący protokołu brytyjskiego i odpowiedź 

Wandy Nowickiej 

22’00”Pytanie SKW nr 11 (Polityka społeczna) 

Jednym z ważniejszych przywilejów obywateli Unii jest swobodny        

przepływ osób. Każdy z nas może przemieszczać się, uczyć,         

pracować i osiedlać się swobodnie w obrębie UE. 

Czy w związku z tym Unia Europejska powinna dążyć do harmonizacji           

polityk socjalnych – jeśli tak, na jaką skalę, w jakich obszarach           

i w oparciu o jakie instrumenty? 

22’32” Odpowiedź Wandy Nowickiej oraz rozmowa z ekspertem i moderatorką 

o płacy minimalnej, emeryturze obywatelskiej, implementacji 

dyrektyw 

32’20”Pytanie z sali - pytanie SKW nr 16 (Budżet, 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? 

32’52” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

35’11” Uzupełnienie eksperta - podpisanie (została podpisana przez UE) i 

ratyfikacja (uzależniona od poszczególnych państw UE) Konwencji 

Stambulskiej, komentarz Wandy Nowickiej 

36’20” Komentarz i uzupełnienie eksperta dotyczące odpowiedzi na pytanie 

nr 16 

37’58”Pytanie z sali - 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? 

38’36” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

41’28”Uzupełnienie i komentarz eksperta (deklaracja Roberta Schumana) 

42’33” Pytanie z sali - pytanie SKW nr 34 (Energetyka, środowisko i 

klimat) 

Unia ocenia zagrożenie spowodowane zmianami klimatu jako bardzo        

poważne. W budżecie UE na lata 2021-2027 aż ¼ środków ma wspierać            

bezpośrednio lub pośrednio osiągnięcie celów klimatycznych. 

Na jakie działania Pani/Pana zdaniem środki te powinny być przede          

wszystkim przeznaczone? 

43’12” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

48’53”Pytania z sali - SKW nr 5 (Ustrój i kompetencje UE) 

Poseł do Parlamentu Europejskiego działa w pierwszym rzędzie w         

interesie obywateli Unii, a nie swojego państwa. Nasza        

Konstytucja została uchwalona przed akcesją do Unii Europejskiej,        

ale niejako z uwzględnieniem perspektywy wejścia do UE.        

Konstytucja postanawia, że najwyższym prawem w RP jest        

Konstytucja, a jednocześnie stwierdza, że w przypadku       

niemożliwości pogodzenia treści polskiej ustawy z prawem       

międzynarodowym ratyfikowanym za zgodą ustawy, pierwszeństwo      

będzie przysługiwało prawu międzynarodowemu. 

Czy uważa Pani/Pan, że prawo europejskie jest prawem        

międzynarodowym? Czy może ma inny status? 

Jak zachowa się Pani/Pan w przypadku głosowania w Parlamencie         

Europejskim, jeśli uchwalane prawo europejskiej stałoby w       

sprzeczności z polską Konstytucją? Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/         

posłanka do Parlamentu Europejskiego ma prawo w pewnych        

okolicznościach opowiadać się przeciw decyzjom własnego rządu,       

jeśli naruszają one porządek prawny UE bądź państwa        

członkowskiego? 

49’24” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

50’53” Komentarz eksperta - PE nie reprezentuje Rządu RP, ale 

Europejczyków  

52’58” Głos z sali - pytanie o politykę spójności i edukację, czy jest 

możliwe doprowadzenie do spójności edukacji i równych szans w 

edukacji, co posłowie PE mogą zrobić w tym kierunku żeby zmusić 

rządy krajowe do wyrównania szans. 

54’31” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

57’10”Komentarz eksperta (europejska inicjatywa obywatelska) 

1h 00’44” Pytanie od internautów 

“Czy kandydatka widzi perspektywę wejścia do UE dla Ukrainy przy 

utrzymywanym tam konflikcie zbrojnym?” 

1h 01’02” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 02’30” Pytanie od internautów  

“Jaką linię postępowania wobec Rosji powinna przyjąć Unia?” 

1h 02’35” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 03’25” Pytanie od internautów 



“Czy należy coś zmienić w sposobach ochrony wspólnej granicy 

unijnej, by zapobiec niekontrolowanemu przepływowi osób spoza 

Unii?” 

1h 03’40” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 05’12” Pytanie od internautów 

“A co zrobić z Turcją? Czy UE powinna przyjąć Turcję?” 

1h 05’16” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 06’24” Pytanie od internautów 

“Czy Unia powinna wprowadzić wspólny przedmiot historia Europy do 

szkół i wydać podręcznik?” 

1h 06’35” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 07’35” Pytanie od internautów 

“Czy opowiada się Pani za Unią dwóch prędkości? Jeżeli byłoby to 

głosowane w PE, głosowałaby Pani za czy przeciw?” 

1h 07’47” Odpowiedź Wandy Nowickiej 

1h 08’56” Podsumowanie, podziękowania i zaproszenie na kolejne wysłuchanie 

 


