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REKLAMA

"FAZ": niezgoda w polskiej opozycji

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" w artykule "Niezgoda w polskiej opozycji" pisze o
proteście w Sejmie i aferze finansowej w KOD. Gazeta zaznacza, że w politycznym
kryzysie w Polsce, przed następnym posiedzeniem Sejmu 11 stycznia nie rysuje się
żadne zbliżenie stron konfliktu. FAZ dodaje, że Jarosław Kaczyński może chcieć
"przebudować" media w Polsce, ponieważ uważa, że przedstawiły one konflikt w
Sejmie "w zakłamany sposób".

"Opozycja musiała wręcz pogodzić się z kilkoma ciosami. Podczas gdy posłowie dwóch
opozycyjnych, liberalnych partii w dalszym ciągu siedzą w sali posiedzeń Sejmu, ich liderzy
zdają się nie być zgodni co do tego, jak protest ten ma przebiegać dalej" - czytamy w
dzienniku.

Gazeta wyjaśnia, że kryzys zaczął się 16
grudnia, podczas protestów ws. ograniczeń
w dostępie dziennikarzy do Sejmu. Kiedy
doszło do eskalacji kłótni, posłowie PiS
opuścili salę posiedzeń i przenieśli obrady
do innej Sali, gdzie uchwalili budżet państwa
na rok 2017.

"Obecnie głównym punktem spornym jest
to, czy zaimprowizowane głosowanie przez
podniesienie ręki, było zgodne z prawem.
Także proopozycyjni komentatorzy
przyznają, że nie mają pojęcia, jak sprawy

mogą się potoczyć. Jeden z nich ostrzegał, że Marszałek Sejmu mógłby protestującym
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posłom, ze względu na nielegalne przebywanie od dwóch tygodni w sali plenarnej,
dotkliwie uderzyć po kieszeni, obcinając im poselskie diety" - czytamy.

Gazeta pisze także o przewodniczącym KOD Mateuszu Kijowskim, który "uwikłany jest w
aferę finansową". Jak wyszło na jaw, jego firma informatyczna otrzymała od KOD za
wykonane usługi prawie 21 tys. euro. "To spowodowało, że po raz pierwszy w KOD doszło
do otwartej debaty na temat jego liderów" - czytamy.

Frankfurcki dziennik zaznacza, że prezes PiS Jarosław Kaczyński protest w Sejmie i pod
budynkiem parlamentu po 16 grudnia określa w coraz ostrzejszy sposób, sięgając nawet
po określenie puczu.

"Jak twierdzi, najpierw opozycji chodziło o zablokowanie uchwalenia budżetu. Jego
zdaniem prywatne media w Polsce przedstawiały cały konflikt w kompletnie zakłamany
sposób. Z tego względu, zdaniem prezesa, dobrze byłoby przebudować media np. na
podstawie regulacji antykartelowych" - pisze dziennik.
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Komentarze (74) | Dyskusje (47)
Popularne  Najnowsze  Wątki  Moje

blue eye :  Jedyną szansą opozycji na pokonanie pisu jest zjednoczenie się i oczyszczenie z
osób skompromitowanych . 
PiS wykorzysta każdą okazję do zdyskredytowania opozycji posługując się przy tym
manipulacją , kłamstwem i oszczerstwami . 
Nie ma sensu dawać im do tego powodów . 
PiS jest silny jedynie słabością... rozwiń całość

dzisiaj 09:19 | ocena:  54% | odpowiedzi: 8 odpowiedzoceń:   

~sklave :  Zgody na polskiej scenie politycznej nie będzie dopóki Kaczyński będzie żył . Bo to
urodzony wódz i podżegacz. Doskonale wie że tylko skłóconym narodem jest łatwo rządzić.
Dlatego chce doprowadzić do tego by brat na brata donosił, syn ojca denuncjował a córka
matkę sprzedawała i vice versa. Wielu ... rozwiń całość

47 minut temu | ocena:  52% | odpowiedzi: 3 odpowiedzoceń:   

~asd do ~hanka katoliczka podkarpacie:  trzeba było iść na wybory, pamiętaj lenistwo szkodzi

dzisiaj 09:42 | ocena:  100% odpowiedzoceń:   

~jurt :  Jedyna szansa o zjednoczenie Polakow jest oczyszczenie przez PiS kraju z
karierowiczów , oszustow, chuliganow politycznych, z bandytow w białych kołnierzykach, itd.

5 minut temu | ocena:  83% | odpowiedzi: 1 odpowiedzoceń:   

~tadek :  jak w Niemcach o Polsce pisza zle to znaczy ze sprawy ida w dobra strone

dzisiaj 09:24 | ocena:  83% odpowiedzoceń:   

mlot thora :  Można ich uderzyć nie tylko po kieszeni, w końcu po co jest Straż
Marszałkowska, skoro nie od wprowadzania porządku.

dzisiaj 09:26 | ocena:  69% | odpowiedzi: 2 odpowiedzoceń:   
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Kim jest ojciec
Tadeusz Rydzyk?

Spadek
odporności? TO
MUSISZ WIEDZIEĆ!

PiS zapowiada
zawiadomienie do
prokuratury ws.

Jak w przeszłości
radzono sobie z
grypą?

Lgendarny
obiektyw NIKKOR
znów zachwyca!

Roberta
Koniecznego długa
droga na szczyt

Łotewski raj
zamyka bramy

10 ciekawostek o
Polsce - rozwiąż
quiz i sprawdź...

Twoim zdaniem

Czy polska opozycja powinna się zjednoczyć?

56 % 44 %

Napisz komentarz...

dodaj:  link | wideo | zdjęcie

SPONSOROWANE SPONSOROWANE

REKLAMA

Tak Nie

wiadomości Szukaj

http://wiadomosci.onet.pl/tablica/aktualnosci,1666,tablica.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,3028806,czytaj-popularne.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,2,3028806,0,czytaj-najnowsze.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,0,3028806,0,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/moje-komentarze.html
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji/v94q4kn
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,0,3028806,232745224,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/jedyna-szansa-opozycji-na-pokonanie-pisu-jest-zjed,3028806,232745224,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji/v94q4kn
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,0,3028806,232747763,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/zgody-na-polskiej-scenie-politycznej-nie-bedzie-do,3028806,232747763,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/trzeba-bylo-isc-na-wybory-pamietaj-lenistwo-szkodz,3028806,232746778,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,0,3028806,232751414,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/jedyna-szansa-o-zjednoczenie-polakow-jest-oczyszcz,3028806,232751414,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/jak-w-niemcach-o-polsce-pisza-zle-to-znaczy-ze-spr,3028806,232745556,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/faz-niezgoda-w-polskiej-opozycji,0,3028806,232745665,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/mozna-ich-uderzyc-nie-tylko-po-kieszeni-w-koncu-po,3028806,232745665,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/niemcy
http://wiadomosci.onet.pl/sejm
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kim-jest-ojciec-tadeusz-rydzyk/v4k4xc
https://akademianiechorowania.pl/lekcje/?utm_campaign=17-7047-5-001_Pelavo_reklama_natywna_performance_video_online&utm_source=1x1_Plista_NCD_akademia_2&utm_medium=%2FGroupM%20Sp.%20z%20o.o.%2FPlista%2F1x1_pixel_NCD
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pis-zapowiada-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-namawiania-do-przemocy/le383n
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=AfI1va_ywT75QNnvGvGLoMSszeCKnuew1qAvKedsC2D.J7/fastid=inntcgjnogqtumgkgsnsyeggphlr/stparam=vnilksrlyn/url=http://www.vicks.pl/pl-pl/jak-zapobiegac-przeziebieniu-i-grypie/profilaktyka-grypy-i-przeziebienia/nieznane-fakty-na-temat-objawow-przeziebienia?utm_source=Plista&utm_medium=widget4&utm_campaign=Vicks
http://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=_KSWrl5ukg6bHpW.V8SgNx4LzXGxaicyoJj.2Vx3_Qv.T7/fastid=cftzajfnbvqbqbkxdypxosznqamg/stparam=qegqlkorjs/url=http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/slr/consumer/d3400
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/roberta-koniecznego-dluga-droga-na-szczyt/y64k3q
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/lotewski-raj-zamyka-bramy/0xj6l2
http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/10-ciekawostek-o-polsce-rozwiaz-quiz-i-sprawdz-swoja-wiedze-quiz/0b1sfq
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://wiadomosci.onet.pl/


8.01.2017 "FAZ": niezgoda w polskiej opozycji  Wiadomości

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/fazniezgodawpolskiejopozycji/v94q4kn 4/4

~ed :  Nikt nawet nie wspomni o premier i prezydencie, wszyscy tylko o pośle prezesie
Kaczyńskim, człowiek bez formalnej władzy ma ją w rzeczywistości absolutną. 
Polska stała się krajem absurdu gdzie wszystko zależy od człowieka który za nic nie
odpowiada.

56 minut temu | ocena:  54% odpowiedzoceń:   

~z do blue eye:  jedyną szansą opozycji jest pozwolić PiSowi rządzić i czekać do wyborów 
oznacza to oczywiście demolkę Polski ale takie są konsekwencje nieodpowiedzialnych
wyborów ludzkich 
można też próbować powstrzymać PiS przed demolką oświaty ale to zrobią nauczyciele i
rodzice a nie opozycja

dzisiaj 09:41 | ocena:  58% | odpowiedzi: 1 odpowiedzoceń:   

~Jj :  I co zwolennicy kod i tym podobni boicie sie PiS no i slusznie bo to jedyna obcja co
zrobiła coś dla ludzi

44 minuty temu | ocena:  60% | odpowiedzi: 1 odpowiedzoceń:   

~Bubu :  Platfusy juz smierdzą od dołu i to jest dobra wiadomosc

dzisiaj 09:36 | ocena:  50% odpowiedzoceń:   
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