Týden

v evropské politice (24. 3. – 30. 3. 2014)

Událost týdne:
Dne 29. března začalo na Slovensko druhé kolo prezidentských voleb. Voliči vybírali mezi současným
předsedou vlády Robertem Ficem (Smer-SD) a nezávislým kandidátem Andrejem Kiskou. Volební účast byla
vyšší než v kole prvním, 50,4 %. Novým prezidentem Slovenska se stal Andrej Kiska, který získal 59,38 % hlasů,
Robert Fico obdržel 40,62 %.
24. března zveřejnila centrální volební komise ve Francii výsledky prvního kola komunálních voleb. Hlavní
pravicová strana UMP bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho získala v prvním kole celkem 46,5 % hlasů a
krajně pravicová Národní Fronta (FN) Marine Le Penové 4,6 %. To je téměř pětkrát víc než v minulých volbách v
roce 2008. Vládní Socialistická strana (PS) prezidenta Françoise Hollandea ziskem 37,7 % zaznamenala ztrátu
pěti procentních bodů oproti minulým obecním volbám. V naprosté většině ze 36.700 volebních okrsků ale
rozhodne o konečném výsledku až druhé kolo, které se bude konat 30. března. Levice již vyzvala své příznivce,
aby přišli hlasovat. Rekordně nízká volební účast u těchto voleb, která dosáhla 61 %, je podle vládních sil i
místních médií jednou z příčin očekávané nedělní porážky vládních sil, jejichž hlavní představitelé se stali velmi
neoblíbení. A to především proto, že oproti předvolebním slibům nejsou s to snížit nezaměstnanost a zvýšit
kupní sílu obyvatel. Podle komentátorů dostali francouzští socialisté další důkaz o tom, jak jsou po dvou letech
ve vládě neoblíbení. Doplácejí prý na svého nepopulárního prezidenta.
24. března vydala ruská agentura VCIOM průzkum veřejného mínění k anexi krymského poloostrova. Drtivá
většina Rusů, 93 %, schvaluje připojení poloostrova Krym k Rusku a jen 4 % se stavějí k tomuto kroku
negativně. Podle 89 % Rusů je Krym součástí Ruska, pouze sedm procent zastává opačný názor.
25. března potvrdily odbory letištních zaměstnanců v Německu, že vstoupí do stávky. Odbory požadují zvýšení
platů o 100 eur. Už v minulých dnech stávkovali v mnoha městech zaměstnanci mateřských školek, veřejné
dopravy a komunálních služeb. Téměř na všech německých letištích se bude ve čtvrtek (27. 3. 2014) stávkovat.
Na největším leteckém uzlu ve Frankfurtu nad Mohanem přeruší pozemní personál práci od půl čtvrté ráno do
půl třetí odpoledne.
26. března oznámila španělská centrální banka, že španělská ekonomika je na cestě k oživení, hrubý domácí
produkt by měl v letošním roce vykázat růst o 1,2 %. Míra nezaměstnanosti však zůstane vysoká, snížit by se
měla jen asi na 25 %.
27. března se sešel ve Vatikánu papež František s prezidentem USA Barackem Obamou. Tématem jejich hovoru
byl podle světových médií především boj s chudobou. Prezident Obama a papež František se setkali poprvé.
30. března začalo ve Francii druhé kolo komunálních voleb. První kolo přineslo porážku vládnoucích socialistů a
potvrdilo v průzkumech stále posilující Národní frontu. Volební systém ve francouzských komunálních volbách
je velice vzácný, jedná se o smíšený volební systém fúze.

Telegraficky:
 Dne 28. března bylo oznámeno, že novým generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO)
bude od 1. října bývalý norský premiér Jens Stoltenberg.
 Dne 29. března oznámil předseda ukrajinské strany UDAR Vitalij Kličko, že nebude kandidovat na
prezidenta Ukrajiny. Kličko ve volbách hodlá podpořit podnikatele Petra Porošenka.
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