Týden

v evropské politice (3. 3. – 9. 3. 2014)

Událost týdne:
Dne 6. března rozhodl krymský parlament, že Autonomní republika Krym se s okamžitou platností připojuje k
Rusku. Souhlasit s tím ale musejí obyvatelé poloostrova v referendu. Konat se má 16. března, tedy o dva týdny
dříve oproti původnímu plánu. Následně horní komora ruského parlamentu dala na vědomí, že podpoří
připojení Krymu k Ruské federaci, pokud se pro to v ohlášeném referendu vysloví většina hlasujících. Zákon
umožňující připojit poloostrov k Rusku budou poslanci projednávat 21. března. Ukrajinská vláda oznámila, že
výsledky referenda neuzná.
3. března zveřejnil portál http://www.electoralcalculus.co.uk průzkum preferencí britských politických stran.
Podle průzkumu by volby vyhrála Labouristická strana s 37,03 % hlasy, druzí vládní konzervativci by získali
32,13 % hlasů. Třetí místo by získala Strana nezávislosti Spojeného království, kterou by volilo 13,85 %
dotázaných. Liberálové by skončili až čtvrtí se ziskem 9,59 %. Průzkum byl proveden ve dnech 1. února – 14.
února 2014 a zúčastnilo se ho 10 100 lidí.
4. března ratifikoval ukrajinský parlament dohodu s Evropskou unií o poskytnutí půjčky ve výši 610 milionů eur
(16,7 miliardy korun). Kredit byl dohodnut při přípravě smlouvy o přidružení Ukrajiny k EU, od níž koncem
loňského listopadu tehdejší prezident Viktor Janukovyč nečekaně odstoupil a jejíž nepřijetí vedlo k vlně
protivládních protestů. V Kyjevě zároveň začala o finanční pomoci Ukrajině jednat delegace Mezinárodního
měnového fondu (MMF).
5. března zveřejnila ukrajinská agentura Socis průzkum voličských preferencí ukrajinských politických stran.
Podle průzkumu by volby vyhrála strana Vlast Julie Tymošenkové s 15,4 % hlasů, následuje strana UDAR
populárního boxerského šampiona Vitalije Klička s podporou 15 % hlasů. Třetí místo obsadila strana Solidarita
vlivného ukrajinského podnikatele Petra Porošenka s 13,1 % hlasů. Doposud nejsilnější vládní Strana regionů
by získala pouze 9,5 % hlasů. Hnutí Svoboda lvovského vůdce Oleha Ťahnyboka by získalo 5,4 procenta hlasů.
K volebním urnám by přišly čtyři pětiny voličů, z nichž ovšem zhruba třetina nemá o svém hlasu jasno. O datu
mimořádných parlamentních voleb nebylo dosud rozhodnuto, spekuluje se o květnovém termínu.
6. března souhlasili radní v lotyšské Rize s pochodem, který tradičně oslavuje veterány z druhé světové války.
Tento pochod je kontroverzní proto, že si lidé připomínají lotyšské vojáky, kteří za války bojovali v jednotkách
SS proti Rudé armádě. Průvod se koná pravidelně 16. března na národní den legionářů a letos souběžně s ním
proběhne také protifašistická demonstrace.
7. března pohrozil turecký premiér Erdogan dalšími kroky ke zpřísnění kontroly nad internetem. Turecko by
podle něj mohlo zakázat sociální síť Facebook nebo server pro sdílení videí YouTube. Podle premiéra servery
zneužívají jeho političtí soupeři. Erdogan v posledních měsících čelí korupčním skandálům. Turecká vláda
zpřísnila dohled nad internetem už minulý měsíc, což vyvolalo pouliční protesty. Prezident Abdullah Gül ale o
zákazu sociálních sítí nechce ani slyšet.

Telegraficky:
 Dne 7. března odcestoval na státní návštěvu Řecka německý prezident Joachim Gauck. Německý
prezident se v Řecku omluvil za zvěrstva napáchaná za druhé světové války nacistickými okupanty,
 dne 8. března navrhla vedoucí zdravotní služby Sally Daviesová britské vládě zavedení daně z cukru.
Podle ní se jedině tak dá v Británii účinně bojovat s epidemií obezity.
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