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Jacek Saryusz-Wolski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Moje opinie i komentarze na bieżąco na profilach

Jacek Saryusz-Wolski przeciwko zaostrzeniu przez KE przepisów o
broni palnej!
W odpowiedzi na liczne wątpliwości zgłaszane przez polskich obywateli, stowarzyszenia,
organizacje proobronne i koła łowieckie, poseł Jacek Saryusz-Wolski potwierdził swój sprzeciw
wobec prób zaostrzenia przez Komisję Europejską przepisów o dostępie do broni palnej.
Proponowane rozwiązania nie przyczynią się do zmniejszenia skali ataków terrorystycznych lub
incydentów z udziałem osób niezrównoważonych, a jednocześnie ograniczą dostęp do środków
samoobrony dla prawowitych obywateli. Europę stać na lepsze rozwiązanie.

Więcej

Czy Bruksela pozwoli
Gazpromowi zająć OPAL na lata?

Prezydent Donald Trump to nie
koniec świata!

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek
Saryusz-Wolski zainterweniował w sprawie
sporu PGNiG z Komisją Europejską o decyzję
po myśli Gazpromu, która pozwoli mu słać
więcej gazu przez Niemcy i zagrozi
dywersyfikacji źródeł dostaw w regionie, w tym
do Polski.

Potencjał wojskowy Europy jest bezużyteczny,
gdy w sytuacji zagrożenia zabraknie politycznej
woli by go użyć - uważa europoseł Jacek
Saryusz-Wolski. W wywiadzie dla EurActiv.pl
mówi o scenariuszach przyszłości globalnego
porządku w obliczu Brexitu i wyniku wyborów
prezydenckich w USA.
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Konfrontacje idei: Jaki będzie "efekt Trumpa" na Europę?
Objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa budzi wiele obaw w
Europie. Głównie związane są one z chłodnym stosunkiem Trumpa do NATO, a także Unii
Europejskiej oraz Brexitu. O wpływie prezydentury Trumpa na Europę i Polskę mówili goście audycji
Konfrontacje Idei: byli europosłowie Jacek Saryusz-Wolski (Platforma Obywatelska), Andrzej Grzyb
(PSL) i Marek Jurek (Prawica Rzeczpospolitej).

Więcej

BIULETYN JACKA SARYUSZ-WOLSKIEGO - NIEZRZESZONEGO POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
Otrzymałeś /-aś ten biuletyn, ponieważ zapisałeś /-aś się do listy subskrybentów.
BIURO POSELSKIE
TEL. +48 42 630 22 07
REZYGNACJA Z BIULETYNU
Powyższa wiadomość została wysłana przez system prenumeraty elektronicznej serwisu www.saryusz-wolski.pl.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji od nas - kliknij ten link a Twój adres zostanie usunięty z naszej bazy danych.

