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Událost týdne: 

7. dubna udělil ukrajinský prezident Viktor Janukovyč milost dvěma členům bývalé vlády Julije Tymošenkové, a 

to bývalému ministrovi vnitra Juriji Lucenkovi a bývalému ministrovi životního prostředí Heorhiji Filipčukovi, 

kteří byli v minulém roce odsouzeni za zneužití pravomoci  

Belgická vláda se dohodla, kvůli nátlaku Evropské komise a možným sankcím, na snížení letošního rozpočtu o 

2,4 miliardy eur, tedy na 2,4 % HDP, a to zejména pomocí zvýšení daně z tabáku, prodeje majetku a také úspor 

ve státní správě a zdravotnictví. 

2. dubna obvinil předseda socialistické strany v Bulharsku Sergej Staniše bývalého ministra vnitra Cvetana 

Cvetanova, že nechal ilegálně odposlouchávat nejenom opoziční politiky, ale i prezidenta a ministry. Bulharská 

prokuratura potvrdila, že zajistila speciálně zařízené vozidlo, které sloužilo policii k odposlechům. 4. dubna 

podepsaly bulharské politické strany dohodu o uspořádání svobodných, čestných a demokratických voleb, 

které se budou konat 12. května. Tuto akci uspořádala společnosti Transparentnost bez hranic.  

Španělský soud předvolal princeznu Cristinu k výslechu na 27. dubna, kvůli obvinění jejího manžela (Inaky 

Urdangarina) z korupce. Urdangarin měl podle obžaloby zneužívat veřejné finance na organizování sportovních 

akcí. 

Papež František vyzval na schůzce s arcibiskupem Gerhardem Ludwigem Müllerem, aby církve usilovaly o 

opatření k ochraně zneužívání nezletilých dětí kněžími. Dále podle médií uvedl, že se chystá restrukturalizovat 

nebo dokonce zavřít vatikánskou banku. V médiích se také hovoří o možném odvolání kardinála Tarciscia 

Bertoneho. 

5. dubna bylo mezi Gazpromem a polskou společností Europol Gaz podepsáno memorandum o druhé větvi 

plynovodu Jamal-Evropa, který povede přes Polsko na Slovensko a do Maďarska. Polský ministr státního 

pokladu Mikolaj Budzanowski však uvedl, že o stavbě plynovodu na polském území rozhodne vláda a stavbu 

bude moci realizovat pouze polský investor. 

5. dubna prohlásil blogger a protikorupční aktivista Alexej Navalnyj, že hodlá v prezidentských volbách, které 

proběhnou v roce 2018, kandidovat na funkci ruského prezidenta. A. Navalnyj však v současné době čelí 

obžalobě. 

Podle průzkumu veřejného mínění agentury Sofres důvěřuje francouzskému prezidentovi pouze 27 % obyvatel. 

Francouzský prezident François Hollande navíc v současné chvíli čelí skandálům. V prvé řadě kolem zveřejnění 

seznamu lidí s účty v daňových rájích, kde mimo jiné nechyběl i pokladník prezidentovy volební kampaně. 

Kritice čelí také kvůli kauze bývalého ministra Jeroma Cahuzaka a jeho tajnému kontu ve Švýcarsku. 

6. dubna se konaly v centru Moskvy demonstrace za propuštění vězněných režimem prezidenta Vladimira 

Putina. Kvůli problémům v Rusku v oblasti lidských práv, ale i kvůli útokům ruských úřadů na nevládní 

organizace, zrušil Mark Knopfler své hudební turné v zemi. 

Telegraficky: 

- 3. dubna oznámila na základě auditu bulharská prokuratura zahájení pěti trestních stíhání, z nichž se dva 
případy týkají společnosti ČEZ. 

- Portugalský parlament hlasoval o důvěře vládě. Proti vládě hlasovalo pouze 97 poslanců v 230 členném 
parlamentu. 

- 7. dubna oznámil lucemburský ministr financí Luc Frieden, že se země chystá částečně prolomit bankovní 
tajemství v zemi, s cílem omezit daňové úniky. 


