Týden

v evropské politice (10. 3. – 16. 3. 2014)

Událost týdne:
Dne 15. března začaly na Slovensku prezidentské volby. O hlasy více než čtyř milionů oprávněných voličů se
ucházelo rekordní počet 14 kandidátů. Zvolení nové hlavy státu už v prvním kole se neočekávalo, žádný z
kandidátů podle průzkumů veřejného mínění totiž nemohl získat potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech
voličů. Dne 16. března byly zveřejněny definitivní výsledky prvního kola prezidentských voleb. První kolo vyhrál
premiér Robert Fico s 28 % hlasů, druhý skončil občanský kandidát Andrej Kiska s 24 % hlasů. Oba postupují do
druhého kola, které se bude konat 29. března 2014. Třetí místo obsadil poslanec Radoslav Procházka (21,2 %),
čtvrté pak Milan Kňažko (12,9 %). Volební účast byla 43,4 %.
10. března vyzval britský předseda vlády David Cameron prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, aby snížil
napětí na Ukrajině. Podle Downing Street 10 prezident Putin zopakoval, že si Rusko přeje diplomatické řešení
ukrajinské krize. Vladimir Putin chce prý projednat se šéfem ruské diplomacie Lavrovem zřízení kontaktní
skupiny.
11. března uvedl řecký statistický úřad ELSTAT, že řecká ekonomika loni klesla o 3,9 %. Za posledních šest let
se objem řecké ekonomiky snížil skoro o 24 %. Hospodářská recese, kterou země v uplynulých letech zažívá, je
nejhlubší a nejdéle trvající recesí v mírovém období jejích dějin.
12. března se ve Varšavě setkala německá kancléřka Angela Merkelová s polským předsedou vlády Donaldem
Tuskem. Oba státníci se shodli na tom, že Evropská unie zřejmě už příští týden podepíše politickou část
asociační dohody s Ukrajinou.
12. března si Maďarsko, Polsko a Česká republika připomněli 15. výročí vstupu zemí do Severoatlantické
aliance (NATO). U příležitosti tohoto výročí přijala dolní komora polského parlamentu zvláštní rezoluci o
zhodnocení působení Polska v NATO. Jak uvádí rezoluce, je v zájmu Varšavy prohloubit spolupráci na společné
evropské zahraniční a bezpečnostní politice, která pro NATO není konkurencí, ale měla by jej doplňovat.
16. března se konalo referendum v Autonomní republice Krym o připojení Krymu k Ruské federaci. Výsledek
hlasování, jehož legitimitu neuznává Kyjev ani západní státy, byl vzhledem k převážně ruskojazyčnému
obyvatelstvu a přítomnosti ruských ozbrojených sil na poloostrově prakticky předem daný. Již dříve vyzval
vůdce krymských Tatarů Mustafa Džemilev k bojkotu referenda. Mezitím se ministři obrany Ukrajiny a Ruska
dohodli, že obě země uzavřou na Krymu do 21. března příměří. Během této doby ruské síly na poloostrově
nepodniknou žádné akce proti ukrajinským vojenským zařízením.
16. března se konaly předčasné volby do srbského parlamentu. Předčasné volby vyvolala dosavadní koalice
Srbské pokrokové strany a Socialistické strany Srbska.

Telegraficky:



Dne 13. března sdělil šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi, že ECB je v případě potřeby připravena k
dalším krokům na ochranu ekonomiky eurozóny před deflací,
dne 14. března zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat čísla k nezaměstnanosti v zemích platících eurem –
podle Eurostatu nezaměstnanost vzrostla o 0,1 %.
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