Týden

v evropské politice (17. 3. – 23. 3. 2014)

Událost týdne:
Dne 17. března byly zveřejněny definitivní výsledky předčasných parlamentních voleb v Srbsku. Vítězem voleb
se stala Srbská pokroková strana (SNS), která získala 48,34 % hlasů, což jí zajišťuje 158 křesel v 250členném
srbském parlamentu (Národní skupštině). Srbská socialistická strana (SPS) skončila druhá se ziskem 13,51 % (44
křesel). Právě SNS a SPS tvořily v minulém parlamentu vládní koalici. Pro opoziční strany skončilo hlasování
tragicky. Do parlamentu se z významnějších dostaly jen dvě. Úspěšnější z nich kdysi vládnoucí Demokratická
strana (DS) zavražděného premiéra Zorana Djindjiče si připsala 6,04 % hlasů a obsadí 19 křesel. Tadičovu NDS
volilo 5,71 % hlasujících a bude mít o mandát méně. Kromě zmíněných čtyř stran, které se do parlentu dostaly,
budou mít v zákonodárném sboru své zástupce i tři strany národnostních menšin, pro které neplatí
pětiprocentní hranice pro vstup do Národní skupštiny. Strana vojvodinských Maďarů (SVM) počítá se šesti
mandáty, Strana demokratické akce (SDA) sandžackých Bosňáků (Muslimů) Sulejmana Ugljanina se třemi a
Strana demokratického postupu (PDD) etnických Albánců se dvěma. Mezi těmi, kdo přišli o své zástupce v
parlamentu je například i kdysi vlivná Demokratická strana Srbska (DSS). Její předseda Vojislav Koštunica byl
posledním prezidentem srbsko-černohorské Jugoslávské svazové republiky a následně i srbským premiérem.
Volební účast byla 53,12 %.
18. března schválil prezident Ruské federace Vladimir Putin návrh smlouvy o připojení Krymu k Rusku. Za
krymskou stranu dokument potvrdili šéf krymského parlamentu Vladimir Konstantinov, krymský premiér
Sergej Aksjonov a sevastopolský starosta Alexej Čalyj. Jde o osoby, jejichž legitimitu nová kyjevská vláda
neuznává. Ve stejný den předstoupil prezident Putin před ruský parlament. Prezident Putin ve svém projevu
zdůraznil, že Krymský poloostrov vždy byl a zůstane součástí Ruska. Již dříve podepsal prezident Putin dekret,
kterým Moskva uznává nezávislost poloostrova Krym na Ukrajině.
19. března vydal server http://pollwatch2014.eu průzkum voličské podpory evropských stran k blížícím se
volbám do Evropského parlamentu. Podle průzkumů ve všech členských zemí by v Evropském parlamentu
získala nejvíce hlasů Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů, což by jí přineslo 215 křesel (28, 6 %).
Druhá by skončila Evropská lidová strana s 211 křesly (28,1 %), třetí místo obsadila Skupina Aliance liberálů a
demokratů pro Evropu a obsadila by 66 křesel (8,8 %). Dále se umístila Sjednocená levice s 59 křesly (7,9 %),
Evropská konzervativní a reformní skupina by získala 40 křesel (5,3 %), Skupina Zelených a Evropské svobodné
aliance by získala 37 křesel (4,9 %).
20. března ratifikovala dolní komora ruského parlamentu (Státní duma) krymsko-ruskou dohodu o připojení
Krymu k Ruské federaci. Při hlasování, které proběhlo ve slavnostní atmosféře, se pro schválení smlouvy
vyslovili všichni poslanci kromě jediného. Státní duma zároveň rozšířila článek 65 ruské ústavy, podle kterého
Ruskou federaci tvoří 83 subjektů. Přibyly tedy dva další – Republika Krym a město Sevastopol. Následující den
smlouvu ratifikovala horní komora parlamentu (Rada federace). Legislativní proceduru završil podpis
prezidenta Vladimira Putina.
21. března zablokovala turecká vláda sociální síť Twitter. Proti sociální síti dlouhodobě vystupuje premiér
Recep Tayyip Erdogan. Právě předseda turecké vlády několikrát pohrozil, že zakáže jak Twitter, tak Facebook.
Tvrdí, že se ho jeho političtí soupeři snaží zdiskreditovat prostřednictvím sociálních sítí.
Telegraficky:


Dne 23. března zemřel bývalý španělský předseda vlády Adolfo Suárez. Právě Suárez byl prvním premiérem
Španělska po pádu frankistického režimu. Bylo mu 81 let.
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