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Rosja zostanie uderzona w serce gospodarki. Najdalej idący pakiet sankcji UE
W najdalej idącym pakiecie sankcji Unia Europejska chce uderzyć w serce rosyjskiej gospodarki –
surowce energetyczne. Było embargo na węgiel, teraz przyszedł czas na ropę naftową.
Rosyjska ropa zniknie z Europy. UE ujawniła plan
Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała całkowity zakaz kupowania ropy naftowej z Rosji.
Zarówno z morza, rurociągowej czy surowej. Niektóre kraje jednak będą wciągane w system
sankcyjny stopniowo, tak by do końca roku nie było w Europie rosyjskiej ropy.
Bloomberg: Nowe sankcje wobec Rosji obejmą zakaz nabywania nieruchomości w krajach UE
Projekt nowego - szóstego - pakietu sankcji UE wymierzonych w Rosję za inwazję na Ukrainę
przewiduje zakaz sprzedawania lub przekazywania Rosjanom i rosyjskim podmiotom, bezpośrednio
lub pośrednio, nieruchomości w Unii - podała w środę agencja Bloomberg.
Komentarz Lewicy:
Europa musi strategicznie uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji. W tym celu Unia
Europejska tak jak kupowała wspólnie szczepionki, to musi wspólnie kupować surowce energetyczne.
UE musi też przyspieszyć transformację energetyczną, aby skończyć z rosyjskim szantażem
energetycznym. Pieniądze, którymi płacimy za gaz czy ropę, idą na rozbudowę rosyjskiej armii, która
w tej chwili stanowi zagrożenie dla porządku i pokoju w Europie. Szybka transformacja energetyczna
to zadania nr 1 dla UE.
Jeżeli chcemy, aby wojna się skończyła, a bomby przestały spadać na głowy naszych sąsiadów, to
sankcję przeciwko Rosji muszą być konsekwentne i dużo ostrzejsze niż dzisiaj. Wszyscy wiemy, że są
środowiska biznesowe w wielu europejskich krajach, które próbują ten system sankcji rozmontować i
uczynić go dziurawym.
W naszym regionie jest wiele krajów, które są uzależnione od importu paliw kopalnych od Rosji. Te
kraje boją się, że wprowadzenie ostrzejszych sankcji jest dla nich nie do udźwignięcia. Ten ciężar jako
Unia Europejska powinniśmy ponieść solidarnie.
Lewica opowiada się za zaostrzeniem sankcji, aby odciąć Rosję od dochodów z eksportu ropy i gazu.
Żeby to było możliwe, to musimy stworzyć europejski system dopłat dla tych krajów, które ucierpią
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najmocniej w wyniku wprowadzenia tych sankcji. Tylko wtedy uda się wokół tego zbudować w Unii
Europejskiej porozumienie.
W Polsce nie mamy wyboru, a właściwie wybór mamy tylko jeden: albo postawimy na ścisłą
współpracę Zachodu, albo czeka nas Putinizacja Europy. Wybór należy do nas: albo Federacja
Europejska albo Federacja Rosyjska.
Lewica jest najbardziej proeuropejską siłą polityczną. Wprowadziliśmy Polskę do NATO i do UE. Czas
na wprowadzenie Europy do Polski. Nieustannie trzeba powtarzać i przypominać, że UE to nie
bankomat. Dla nas Unia to wartości, bezpieczeństwo, wspólna armia, wspólna waluta, wspólna
energetyka. Dzięki solidarności europejskiej rosyjskie wojsko teraz krwawi. I będzie krwawiło.
Najbliższe dekady musimy wykorzystać na działania, które zwiększą przewagę Zachodu nad Rosja w
potencjale militarnym. Ukraińcy pokazali, że Europa to styl życia, do którego aspirują miliony ludzi na
całym świecie. To europejski model społeczny, który przyciąga ludzi na całym świecie. Sytuacja
Ukrainy byłaby całkiem inna, gdyby tak jak Polska była w strukturach EU i NATO. Bycie pełnoprawnym
członkiem tych sojuszy jest naszą racją stanu. Polska jest i będzie silna w silnej zjednoczonej Europie.
1. Ukraina w UE - mapa drogowa wejścia do UE Ukrainy, dopuścić parlamentarzystów Ukrainy do
uczestnictwa PE.
2. Likwidacja europejskiego liberum veto - wzmocniona podwójna większość, ale minimum 80%.
3. Dołączenie do prokuratury europejskiej - walka z korupcją.
4. Dzień Europy - 2 maja - ustawowo dzień wolny od pracy.
5. Wydzierżawienie lub kupno energii z elektrowni atomowych od Niemców, inwestycje w
infrastrukturę przesyłową.
6. Wspólna europejska polityka energetyczna - transformacja energetyczna - OZE, zielona
transformacja, solidarność energetyczna. Wspólne europejskie ministerstwo ds. energetyki - tak jak
były wspólne zakupy szczepionek tak teraz musimy wspólnie kupować surowce, wielkie inwestycje w
OZE, Antyputinowski fundusz energetyczny.
7. Europejskie siły zbrojne - europejski przemysł zbrojeniowy - wspólne uzbrojenie, siedziba
wspólnych europejskich sil zbrojny w Warszawie.
8. Europejska tarcza antyrakietowa - do granic wschodniej flanki NATO - niemiecko-polska
współpraca, żelazna kopula nad Polską i Europą, polsko-niemiecki batalion.
9. Fundusz Pomocna Dłoń - wsparcie unijne dla Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, 10
mld euro, 500 euro miesięcznie na uchodźcę.
10. Europejska służba kontrwywiadowcza - zwiększenie działań kontrwywiadowczych w UE na
agentów Rosji - kontrwywiad cyfrowy podejmujący działania ofensywne - zwiększenie
bezpieczeństwa państwa - specjalna komórka - nowa instytucja - współpraca kontrwywiadowcza budowanie odporności politycznej Europy.
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11. Europejski fundusz mieszkaniowy - know-how z Wiednia i Włocławka, po drogach i
oczyszczalniach ścieków czas na inwestycje w mieszkania.
12. Europejska płaca minimalna - Unia Europejska musi stworzyć jasny mechanizm dojścia do
wyrównywania płac w całej Europie.
UNIA EUROPEJSKA
Szef węgierskiej dyplomacji o embargu na rosyjską ropę. Stawia warunek
Węgry nie mogą poprzeć proponowanego przez Unię Europejską embarga na import ropy naftowej z
Rosji, ponieważ zniszczyłoby to bezpieczeństwo energetyczne - powiedział w środę minister spraw
zagranicznych Peter Szijjarto.
Źródło: TVN 24 BiS
Legalny SN do Trybunału Sprawiedliwości UE: Zbadajcie status nowych sędziów SN, nie wycofamy
pytań
Starzy sędziowie Sądu Najwyższego podtrzymali pytania prejudycjalne dotyczące legalności neosędziów w SN. O możliwość ich wycofania pytał TSUE, ale dostał odpowiedź „nie”. Unijny Trybunał
będzie więc musiał zająć się oceną zmian PiS w najważniejszym polskim sądzie
Źródło: OKO.press
Szef Rady Europejskiej zapowiedział wsparcie UE dla sił zbrojnych Mołdawii
Przebywający w środę w Kiszyniowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że
Unia Europejska wesprze mołdawskie siły zbrojne w związku z zagrożeniem wynikającym z rosyjskiej
agresji na sąsiednią Ukrainę.
Źródło: Forsal
KRAJ
Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia
Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała coroczny ranking wolności prasy. Polska znalazła się
w nim na 66. miejscu na 180 notowanych państw. To najniższa pozycja w historii tego zestawienia.
Źródło: TVN 24
Izba Dyscyplinarna nie orzeknie w głośnej sprawie. "Sędziowie zaczęli się bać, tam się gotuje"
W czwartek nieuznawana w Europie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała zająć się sprawą
sędziego z Warszawy Krzysztofa Chmielewskiego. A konkretnie zażaleniem jego pełnomocników na
decyzję tej samej Izby ze stycznia 2022 r. Wtedy to sędzia został bezterminowo zawieszony w
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obowiązkach. Izba jednak nie wyda orzeczenia. Oficjalny powód to usprawiedliwiona nieobecność
jednego z członków składu. Nieoficjalnie jednak sędziowie SN mówią nam, że część członków Izby
Dyscyplinarnej zaczęła się po prostu bać.
Źródło: Onet.pl
Modelowa marża Lotosu znów mocno w górę. Jest 33 razy wyższa niż jeszcze w styczniu
Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła w kwietniu ponad 59 dolarów za baryłkę. Dla
porównania, jeszcze pod koniec 2021 r. była ona ujemna, w styczniu wynosiła niespełna 2 dolary, w
lutym 7 dolarów, w marcu zaś już blisko 40 dolarów. Bardzo duży wzrost modelowej marży to efekt
sytuacji na rynku ropy i wytwarzanych z niej produktów.
Źródło: Gazeta.pl
Matura 2022: "Pan Tadeusz", "Noce i dnie", analiza wiersza Barana
Rozprawka na podstawie "Pana Tadeusza" lub "Nocy i dni" albo analiza wiersza Józefa Barana - to
część zadań, przed którymi stanęli w środę uczniowie piszący maturę z języka polskiego. Aby zdać
egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów.
Źródło: Polsat News
Rządowa wojenka o dyplomację. "Gdyby premier mógł, zdymisjonowałby szefa MSZ w jeden
dzień"
Gdy Ukraina pogrążona jest w wojnie, w rządzie trwają próby doprowadzenia do dymisji szefa MSZ
prof. Zbigniewa Raua. Jego odejścia ze stanowiska najbardziej domaga się premier Mateusz
Morawiecki – wynika z informacji Onetu.
Źródło: Onet.pl
Gwałtowny wzrost wydatków na obsługę długu. Polskie finanse w pętli zadłużenia?
Rząd spodziewa się, że w przyszłym roku odsetki od długu pochłoną niemal 70 mld zł, czyli dwa razy
więcej niż w roku ubiegłym. Główny powód to inflacja, ale także niespójna polityka pieniężna i
fiskalna.
Źródło: rp.pl
Dwukrotny prezes Srebrnej, TW "Ryszard" ekspertem w ministerstwie klimatu
Kazimierz Kujda pełni funkcję eksperta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - poinformował resort
klimatu w odpowiedzi przesłanej portalowi Gazeta.pl. To były prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który - jak informowało Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci
Narodowej - złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
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Kujda w aktach Służby Bezpieczeństwa PRL figuruje jako TW "Ryszard".
Źródło: TVN 24 BiS
Beata Kozidrak usłyszała wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu
Beata Kozidrak została w środę skazana za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył jej karę 50
tysięcy złotych grzywny oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest prawomocny,
prokuratura zapowiedziała odwołanie.
Źródło: TVN 24 Warszawa
ZAGRANICA
Szkocja. Polak z dożywociem za zabójstwo 2-letniego syna. "Akt zemsty i zazdrości"
Sąd w Edynburgu skazał w środę 41-letniego Polaka Łukasza Cz. na karę dożywotniego więzienia bez
możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe przed upływem 23 lat za zamordowanie swojego
dwuletniego syna. Zabójstwo miało być zemstą na byłej partnerce, za jej nowy związek.
Źródło: Polsat News
Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia
Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała coroczny ranking wolności prasy. Polska znalazła się
w nim na 66. miejscu na 180 notowanych państw. To najniższa pozycja w historii tego zestawienia.
Źródło: TVN 24
W Ameryce wydarzyło się coś, czego nie widzieliśmy od 22 lat
Szef amerykańskiego banku centralnego podniósł stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Jest to
najwyższa podwyżka od 2000 r., czyli od 22 lat. Ogłosił również, że od 1 czerwca rozpocznie redukcję
sumy bilansowej do 47,5 mld dol. Rynek uwierzył w moc Fedu i inwestorzy na końcówce środowej
sesji popadli w euforię.
Źródło: Money.pl
Amerykańskie media: USA pomagają Ukraińcom zabijać rosyjskich generałów
Stany Zjednoczone dostarczyły danych wywiadowczych, które pomogły Ukraińcom namierzyć i zabić
wielu rosyjskich generałów, którzy zginęli podczas wojny w Ukrainie — informuje "The New York
Times", powołując się na wysokich rangą urzędników amerykańskich.
Źródło: Onet.pl
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Jeden wykres mówi wszystko. Te kraje kupowały surowce z Rosji już po agresji na Ukrainę
Agresja Rosji na Ukrainę nie powstrzymała wielu krajów od interesów z krajem Putina. Jak wynika z
najnowszego zestawienia Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem CREA, przez pierwsze
dwa miesiące wojny najwięcej rosyjskich surowców kupiły Niemcy, Włochy i Chiny. Polska również
znajduje się w tym zestawieniu, ale dopiero pod koniec pierwszej dziesiątki.
Źródło: Businessinsider
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