Týden

v evropské politice (11. – 17. 3. 2013)

Událost týdne:
11. března schválil maďarský parlament změnu základního zákona, která omezuje operační prostor ústavního
soudu a ruší všechna jeho rozhodnutí před rokem 2012. Dále novela umožňuje trestní stíhání za
bezdomovectví s povinností pro místní úřady se o tyto lidi postarat. Bezdětné homosexuální páry nebudou
označovány jako rodina, studenti oborů dotovaných státem si budou muset po ukončení studia najít práci
v Maďarsku. Pouze veřejnoprávní média budou moci publikovat politickou předvolební reklamu s tím, že každá
strana dostane stejný prostor. Snižuje se také nejvyšší přípustný věk soudců, prokurátorů a notářů ze 70 na 65
let.
V minulém týdnu se konaly parlamentní volby na Maltě, v nichž vyhrála opoziční Maltská labouristická strana,
která získala 54,83 % hlasů, Nacionalistická strana získala 43,34 %.
12. března pověřil bulharský prezident Rosen Plevneliev dosavadního bulharského velvyslance ve Francii
Marina Rajkova výkonem funkce předsedy úřednické vlády a zároveň ministra zahraničí.
12. března se uskutečnilo referendum na Falklandách o tom, zda občané země chtějí zůstat zámořským
územím Velké Británie. Z celkového počtu 1519 odevzdaných hlasů souhlasilo s pokračováním země pod
hlavičkou Velké Británie 1513 občanů, tři byli proti a tři hlasy byly neplatné. Argentinská prezidentka Cristina
Fernándezová však prohlásila, že vůle obyvatel nemá patřičnou váhu, když jde o řešení mezistátního
teritoriálního sporu a referendum nemá právní základ a mezinárodní společenství ho neuzná.
Britský premiér David Cameron otevřeně prohlašuje, že pokud členské státy EU nezmění svá stanoviska na
změnu sankcí v podobě zákazu dovozu zbraní do Sýrie, na kterém se dohodly minulý měsíc státy EU, je Velká
Británie připravená vlastním způsobem vyzbrojovat opoziční povstalce, k čemuž se hlásí i Francie.
Ruský prezident Vladimír Putin navrhl na vládní schůzce opětovné zavedení programu GTO, který byl zaveden
v roce 1931 pod vládou Josefa Stalina. Program spočívá ve fyzické a obranné tělesné výchově na úrovni
nejenom základního vzdělávání, ale i středoškolského a vysokoškolského, s následným průběžným testováním.
14. března byla podepsána dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a ruskou agenturou Roskosmos o
vyslání dvou sond na Mars v letech 2016 a 2018, které budou zjišťovat, zda na planetě existoval život.
Podle aktuálního průzkumu institutu SWG by parlamentní volby v Itálii vyhrálo Hnutí pěti hvězd se ziskem 30 %
hlasů, nicméně podle průzkumu 67 % respondentů stále doufá v to, že se politickým stranám podaří sestavit
vládu.
15. března začalo jednání ministrů eurozóny o pomoci Kypru. Ministři se dohodli na pomoci v hodnotě 10
miliard eur, které podle Evropské unie potřebuje Kypr k záchraně bank a odvrácení platební neschopnosti.
Telegraficky:
 13. března zvolili kardinálové nového papeže, kterým se stal argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio,
jenž přijal jméno František.
 13. března oznámil švédský královský dvůr úmrtí princezny Lilian, která zemřela 10. března ve věku 97 let.
 Bulharský generální prokurátor Sotir Cacarov požádal o odebrání licence energetické společnosti ČEZ, kvůli
pochybením ve způsobu účtování energie zákazníkům.
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