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Główny podejrzany w Katargate zawarł umowę z belgijską prokuraturą. Może liczyć na minimalną
karę

Antonio  Panzeri,  najważniejszy  łącznik  katarskiego  i  marokańskiego  rządu  w  Parlamencie
Europejskim,  przyznaje  się  do  skorumpowania  europosła,  podaje  konkretne  sumy  i  opisuje
mechanizm ich przekazywania. Obiecuje szeroką współpracę z wymiarem sprawiedliwości i liczy w
zamian na nadzwyczajne złagodzenie kary. 

Komentarz Lewicy:

Nie ma wyjątków, konkretne służby powinny pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które dopuściły
się tego wykroczenia. Jeżeli udało się wykryć korupcję to oznacza, że system odpornościowy działa.
Nie oznacza to, że nie potrzebuje on zmian. 

W ostatnich tygodniach Socjaliści i Demokraci pracowali nad zaproponowaniem konkretnych reform
w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w Parlamencie Europejskim. Po podjęciu decyzji
w dniu 20 grudnia 2022 roku o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia Grupy S&D, Grupa kończy
równocześnie prace nad mandatem tego dochodzenia.
Przewodnicząca  Grupy  S&D,  Iratxe  García,  przedstawiła  pierwszy  zestaw  propozycji,  które  będą
częścią jej planu mającego na celu promowanie, wzmacnianie, zapobieganie i zwalczanie korupcji i
ingerencji ze strony krajów trzecich i lobby w Parlamencie Europejskim.

- Nasza Grupa nie toleruje korupcji oraz jest w pełni zaangażowana w walkę zarówno z korupcją, jak i
zagraniczną  ingerencją.  Przez  ostatnie  dni  analizowaliśmy,  co  można  poprawić  w  zakresie
przejrzystości  i  etyki,  a  także  kodeksu postępowania.  Niektóre  obowiązujące obecnie  przepisy  w
Parlamencie muszą zostać wzmocnione, ale potrzebujemy też nowych środków i nowych organów –
mówiła  Iratxe García.

- Śledztwo w sprawie tzw. afery „Katargate” toczy się dalej przy pełnej współpracy ze strony Grupy
S&D;  jesteśmy  całkowicie  zdeterminowani,  aby  współpracować  z  pozostałymi  grupami  w  celu
odbudowy zaufania obywateli i naprawy szkód wyrządzonych wiarygodności naszej instytucji przez
nieliczne osoby, które dopuściły się przestępczych czynów – podkreśliła Przewodnicząca Grupy S&D.

Wśród   propozycji frakcji Socjalistów i Demokratów   znajdują się m. in.:  

- Powołanie organu ds. etyki dla instytucji UE przed końcem obecnej kadencji. Komisja zobowiązała
się do tego w 2019 roku, a Parlament Europejski przypomniał Komisji o tym obowiązku w rezolucji,
przyjętej w 2021 roku. Czas podjąć działania w tej kwestii.
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-  Zapewnienie,  aby  wszyscy  eurodeputowani,  asystenci  parlamentarni  i  pracownicy  spotykali  się
wyłącznie z przedstawicielami stron trzecich zarejestrowanymi w rejestrze UE służącym przejrzystości
oraz upubliczniali  wszystkie zaplanowane spotkania z osobami trzecimi. Ponadto należy regularnie
weryfikować wszystkie strumienie finansowania do i od stron trzecich, w tym z państw trzecich, do
organizacji wymienionych w rejestrze UE służącym przejrzystości.
- Odebranie wszelkich przywilejów byłym eurodeputowanym, związanym z obsługą sekretariatu.
- Wprowadzenie zakazu wstępu dla wszystkich przedstawicieli Kataru do Parlamentu Europejskiego
na czas trwania dochodzenia sądowego.
- Wzmocnienie ochrony sygnalistów.
- Dokonanie przeglądu statusu eurodeputowanych, aby zapewnić ich większą przejrzystość w kwestii
deklaracji interesów, a także w zakresie ich udziału w różnych ciałach w ramach innych działań.
- Zapewnienie, aby „ślad legislacyjny” był obowiązkowy dla wszystkich eurodeputowanych.
- Zobowiązanie eurodeputowanych do dostarczania bardziej szczegółowych i dokładnych informacji
na temat ich działalności, które będą podawane do wiadomości publicznej.

UNIA EUROPEJSKA

Pół biliona korzyści. Jest nowy bilans członkostwa w UE

W 2021 r. Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej ok. 7 mld EUR, natomiast otrzymała z budżetu
wspólnoty 18,5 mld EUR, co oznacza saldo dodatnie w wysokości 11,5 mld EUR. Według szacunków
Polskiego  Instytutu  Ekonomicznego  ogół  korzyści  ekonomicznych  z  członkostwa  tylko  w  2021  r.
wyniósł 113 mld EUR.

Źródło: Money.pl

Parlament ma nowego wiceszefa. Zastąpi Evę Kaili

Odwołaną  z  powodu  skandalu  korupcyjnego  Evę  Kaili  na  stanowisku  wiceszefa  PE  zastąpi  inny
eurodeputowany S&D Marc Angel. To efekt porozumienia trzech największych grup politycznych. O
tym, że  to miejsce  nie powinno należeć się socjalistom, przekonywali  jednak m.in.  europosłowie
Tożsamości i Demokracji.

Źródło: Euractive.pl

283  kamienie  milowe  Krajowego  Planu Odbudowy.  Co  musi  zrobić  Polska,  by otrzymać  unijne
pieniądze?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to plan reform, które Polska musi zrealizować, by otrzymać fundusze
na ich wprowadzenie. Nie nastąpi więc jeden moment, w którym zostaną odblokowane wszystkie
środki przewidziane dla Polski. Będą one wypłacane stopniowo, transza po transzy, w zależności o
wniosków i realizowanych kolejnych kamieni milowych, których jest 283 - wyjaśnił Maciej Sokołowski,
reporter TVN24 w Brukseli. 
 
Źródło: TVN 24 BiS
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Wiemy, co Duda zrobi z ustawą wiatrakową. Jest kluczowa dla pieniędzy z UE

Prezydent  Andrzej  Duda  da  zielone  światło  wiatrakom,  jeśli  ustawa 10H nie  będzie  zbyt  mocno
zliberalizowana - ustaliła Gazeta.pl. A nie będzie. Ustawa wiatrakowa to jeden z "kamieni milowych"
niezbędnych do wypłaty pieniędzy na KPO. Sprawa dla Andrzeja Dudy jest kłopotliwa, bo nie raz
krytycznie  mówił  o  energetyce  wiatrowej  na  lądzie  i  podpisał  ustawę,  która  niemal  zupełnie
zatrzymała budowę wiatraków. 

Źródło: Gazeta.pl

Jak najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej potajemnie wspierał działania obronne Ukrainy

Bułgaria wcześniej  stała  w jednym szeregu z  Węgrami.  Oficjalnie  oba kraje nie  dostarczały  broni
Kijowowi. Aż do tamtego momentu. To, czego nie wiedziała opinia publiczna, to fakt, że w czasie
wizyty  Petkowa  w  Ukrainie  rząd  Bułgarii  miał  już  wszczętą  procedurę  kompleksowej  pomocy
wojskowej. 

Źródło: Onet.pl

KRAJ

PGNiG obniża ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obniżka wyniesie
150 zł na MWh, czyli ponad 19 proc. — podała w środę spółka. 

Źródło: Businessinsider

UOKiK ukarał dwa banki. "Ograniczały możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu ponad 2,7 mln zł kary na BNP
Paribas oraz ponad 230 tys. zł na Bank Pocztowy. Zdaniem Urzędu, oba banki bezprawnie ograniczały
możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe.

Źródło: Interia.pl

150 tys. zł strat na godzinę. NIK obnaża nieudolność i marnotrawienie publicznych funduszy

Australijski  węgiel,  którego  nigdy  nie  było,  zlecenia  dla  zaprzyjaźnionych  przedsiębiorców,
przenoszenie odpadów z miejsca na miejsce. Wnioski ze śledztwa NIK w sprawie budowy elektrowni
w Ostrołęce trafiły do prokuratury. 

Źródło: Onet.pl
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Afera z bratem komendanta policji.  Łukasz Sz. nadal na wolności. Pozostali  podejrzani trafili  do
aresztu

Łukasz  Sz.,  brat  komendanta  głównego  policji,  nie  został  objęty  aresztem.  Decyzję  wydał  Sąd
Okręgowy w Lublinie,  który  rozpatrywał  wnioski  o  aresztowanie  trzech  podejrzanych  o  udział  w
grupie przestępczej, która miała stworzyć tzw. karuzelę vatowską na skalę kilkudziesięciu milionów
złotych. Dwie pozostałe osoby aresztowano. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", za Łukaszem Sz. miał
wstawić się szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie. 

Źródło: gazeta.pl

Sędzia zamieszany w aferę hejterską został prezesem rzeszowskiego Sądu Apelacyjnego

Sędzia  Rafał  Puchalski  został  właśnie  prezesem  rzeszowskiego  Sądu  Apelacyjnego.  Tym  samym
potwierdziły się informacje Onetu — już ponad tydzień temu ujawniliśmy, że taka nominacja jest
przesądzona 

Źródło: Onet.pl

Nowa Izba SN: Sędzia Gąciarek ma wrócić do orzekania. Zawieszono go niezasadnie i wadliwie

Sędziego Piotra Gąciarka z Warszawy do orzekania przywróciła Izba Odpowiedzialności Zawodowej
SN. Orzekła,  że prezes sądu Piotr Schab i  Izba Dyscyplinarna nie mogły go zawiesić za wykonanie
wyroków ETPCz i TSUE. Zaś sama ta Izba nie była legalnym sądem. 

Źródło: OKO.press

Paweł Juszczyszyn znów ścigany. "Jeśli miałbym przestać, to bycie sędzią straciłoby dla mnie sens"

Ja  nie  jestem  żadnym  bohaterem,  po  prostu  robię  swoje.  A  w  torbie  przy  sobie  zawsze  mam
niezbędne przedmioty — m.in. scyzoryk, latarkę czy szczoteczkę do zębów. Na "dołek" pewnie by mi
tylko tę szczoteczkę dali — tak z humorem o swojej sytuacji mówi Onetowi sędzia Paweł Juszczyszyn.
To najdłużej zawieszony w obowiązkach sędzia w Polsce. Pół roku temu wrócił do orzekania i znów
grożą mu kolejne dyscyplinarki, a nawet zarzuty karne. 

Źródło: Onet.pl

Nasila się plaga kradzieży

W 2022 r. co drugie pospolite przestępstwo to kradzież. Bieda jej nie tłumaczy, bo często znikają
alkohole i drogie perfumy. 

Źródło: rp.pl
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Hiszpańscy  nurkowie  w  Bałtyku  szukali  bursztynów?  Media:  Służby  badają  wątek  kryminalno-
przestępczy

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, służby badają wątek kryminalno-przestępczy tzw. zrzutek
ze statków handlowych ws. tajemniczych hiszpańskich płetwonurków. Łódź z mężczyznami odnaleźli
w nocy z sobotę na niedzielę na wodach Zatoki Gdańskiej ratownicy. Oficjalnie służby zaprzeczają, że
prowadzą jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie. 

Źródło: gazeta.pl

Więcej emerytów będzie musiało podzielić się ze skarbówką. Wszystko przez Polski Ład

Tegoroczna waloryzacja emerytur dla niektórych seniorów będzie miała słodko-gorzki smak - pisze
"Fakt". Więcej pobierających świadczenia niż do tej pory będzie musiało zapłacić podatek PIT. Jak
tłumaczy dziennik,  ci,  którzy obecnie pobierają emerytury w kwocie 2200 zł  brutto i  wyższej,  po
waloryzacji będą musieli podzielić się podwyżką z urzędem skarbowym. Zmiany zostały wprowadzone
w ubiegłym roku w ramach Polskiego Ładu. 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Wielki exodus w Chinach. Miliony zbierają się na stacjach i lotniskach

Przez większą część roku ciężko pracują daleko od rodzinnego domu. Teraz wyjeżdżają z dużych miast
i  ruszają  w  drogę  do  swoich rodzinnych miejscowości  i  wiosek.  W Chinach zaczęła  się  ogromna
migracja pracowników, której przez trzy lata tam nie widziano. Na ten czas kraj częściowo stanie, ale
gospodarka i tak może zyskać. Tylko co z koronawirusem? 

Źródło: Gazeta.pl

Olaf Scholz mówił o porażce Rosji. Ostra reakcja rosyjskiej rzeczniczki MSZ

Kanclerz Olaf Scholz powtórzył w Davos zobowiązanie do wsparcia Ukrainy, ale nie powiedział, czy
zgodzi się na przekazanie czołgów Leopard, o które prosi Kijów. Zdaniem Scholza "rosyjska agresja
musi  ponieść porażkę". Do tego stwierdzenia krótko i  niedyplomatycznie odniosła się w mediach
społecznościowych rzeczniczka rosyjskiego MSZ. 

Źródło: Onet.pl

Katastrofa śmigłowca pod Kijowem. Zginęło kierownictwo MSW

Śmigłowiec spadł tuż przy przedszkolu w miejscowości Browary pod Kijowem. Władze podają, że w
momencie katastrofy w budynku przebywały dzieci. Mowa jest o 14 osobach zabitych, w tym jednym
dziecku  i  25  rannych.  Interfax-Ukraina  informowała,  że  w  katastrofie  helikoptera  w  Browarach
zginęło kierownictwo MSW Ukrainy. Wiadomość tę potwierdza ukraińska policja: w katastrofie 
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helikoptera zginął między innymi minister Denys Monastyrski. 

Źródło: RMF FM

Rosja: Władimir Putin: "Specjalna operacja" miała zakończyć wojnę w Ukrainie

"Specjalna  operacja"  została  rozpoczęta,  żeby zakończyć  walki  na  terytorium Ukrainy  -  stwierdził
rosyjski dyktator Władimir Putin w środę, cytowany przez portal Ria Nowosti. Według Putina, inwazja
rozpoczęta 24 lutego miała doprowadzić do końca wojny toczącej się od 2014 roku w Donbasie.

Źródło: Polsat News

Światowi milionerzy apelują do polityków: opodatkujcie nas i zróbcie to teraz

Obecny  system  podatkowy  jest  niesprawiedliwy,  korzystają  na  nim  najbogatsi,  co  pogłębia
nierówności i podważa zaufanie społeczne. Trzeba podwyższyć podatki dla najbogatszych - napisało
ponad 200 miliarderów i milionerów z 13 państw w liście otwartym skierowanym do uczestników
Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.  

Źródło: Money.pl
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