Týden

v evropské politice (31. 3. – 6. 4. 2014)

Událost týdne:
Dne 6. dubna se konaly volby do maďarského parlamentu (Národní shromáždění). Podle předběžných výsledků
vyhrál favorizovaný konzervativní vládnoucí Maďarský občanský svaz (Fidesz). Podle odhadů maďarské televize
získal 48 % hlasů. Na druhém místě je levice (Maďarská socialistická strana) s 27 %. Následují pravicově
radikální Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) s 18 % a ekologicky zaměřené hnutí Je možná jiná politika se 6 %.
Maďarský volební systém je smíšený - maďarští voliči podle nových pravidel vybírali 106 poslanců většinovým
způsobem v jednomandátových obvodech (dosud to bylo 176) a 93 poslanců poměrným způsobem na základě
celostátních stranických kandidátek. Nový maďarský parlament tak bude mít 199 poslanců místo dosavadních
386. Tato volební úprava smíšeného systému vedla k eliminaci menších stran, za což čelila vláda Viktora
Orbána (Fidesz) kritice. Strana Fidesz tak pravděpodobně přišla o svého dosavadního koaličního partnera
Křesťanskodemokratickou lidovou stranu (KDNP), která nepřekročila 5% uzavírací klauzuli.
31. března byly oznámeny definitivní výsledky francouzských komunálních voleb. Pravicová Unie pro lidové
hnutí (UMP) získala ve volbách nejvíce hlasů (49 %). Vládní Socialistickou stranu (PS) voliči potrestali výsledkem
42 % hlasů. Krajně pravicová Národní Fronta (FN) získala 9 % hlasů. Socialistka Anne Hidalgová se stala
starostkou hlavního města Francie. Právě vítězství kandidátky socialistů, která se stane první ženou v čele
pařížské radnice, bylo jedním z mála světlých okamžiků voleb pro levici. V reakci na volební neúspěch podal
francouzský předseda vlády Jean-Marc Ayrault (PS) demisi. Francouzský prezident François Hollande jmenoval
po debaklu vládních socialistů v obecních volbách novým premiérem dosavadního ministra vnitra Manuela
Vallse.
1. dubna oznámil generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, že Severoatlantická aliance na praktické
úrovni dočasně ruší veškerou civilní i vojenskou spolupráci s Ruskem kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi.
Pokračovat bude jen politický dialog na úrovni velvyslanců či vyšší.
2. dubna nařídil turecký Nejvyšší soud okamžité zrušení vládního zákazu mikroblogové sítě Twitter, který
označil za nezákonný. Učinil tak několik dní po obecních volbách, v nichž strana premiéra Recepa Tayyipa
Erdogana s přehledem vyhrála. Kabinet zavedl tvrdou internetovou cenzuru v závěru předvolební kampaně, v
níž se právě prostřednictvím Twitteru a rovněž zakázaného videoportálu Youtube dostávaly na veřejnost
nahrávky zpochybňující bezúhonnost čelních představitelů státu.
3. dubna oznámil ukrajinský generální prokurátor Oleha Machnycky, že příkaz ke střelbě do demonstrantů v
Kyjevě, která si vyžádala přes sto mrtvých, vydal v únoru ukrajinskému ministerstvu vnitra a tajné službě SBU
prezident Viktor Janukovyč. Na demonstranty prý stříleli příslušníci pohotovostních policejních jednotek
Berkut, kteří používali odstřelovačské pušky a automatické zbraně. Zatčeno bylo devět z nich.
4. dubna řekl na tiskové konferenci ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, že důvodem nynější ukrajinské
krize není tlak Ruska, ale neřešené vnitropolitické problémy Ukrajiny. Lavrov odmítl ukrajinská obvinění, že za
smrt opozičních demonstrantů při únorové střelbě v Kyjevě jsou odpovědní agenti ruské tajné služby. Podle
ukrajinských vyšetřovatelů za smrt víc než sta lidí mohou exprezident Viktor Janukovyč, který vydal příslušné
rozkazy, a agenti ruské tajné služby FSB, kteří se na plánování operace podíleli.
Telegraficky:
 Dne 1. dubna zemřel v Paříži významný francouzský historik Jacques Le Goff, bylo mu 90 let.
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