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Událost týdne: 

Dne 10. dubna schválilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy návrh, který zbavuje Ruskou federaci 

hlasovacího práva v Radě Evropy. Návrh podpořilo 92 hlasů, proti jich bylo 74 a 19 se hlasování zdrželo. Návrh 

na pozastavení hlasovacího práva Rusů podalo více než 50 poslanců z řady zemí. Rusko uvedlo, že se nebude 

zúčastňovat schůzí Rady Evropy, která následně schválila dokument, ve kterém se praví, že "ani jediný 

argument, k němuž se Rusko uchyluje ve snaze ospravedlnit své akce, neodpovídá skutečnosti". 

7. dubna vypnula Litva po vzoru Lotyšska signál ruské státní televize RTR. Oznámila to mluvčí lotyšského soudu. 

Důvodem jsou neobjektivní informace, které údajně ruský televizní kanál šíří o situaci na Ukrajině. Podle mluvčí 

Sigity Jacinjavičeneové-Baltaduoneové vilniuský soud vyhověl žádosti litevského televizního operátora. Dospěl 

k závěru, že informace televize RTR o situaci na Krymu jsou jednostranné a tendenční a podněcují národnostní 

nesnášenlivost a militaristické nálady. Výměnou za ruský zpravodajský kanál se bude na daném kmitočtu 

vysílat program s ruskou filmovou produkcí. 

8. dubna přicestoval na státní návštěvu Velké Británie irský prezident Michael Higgins. Je to poprvé za více než 

90 let existence Irské republiky, kdy přijel její nejvyšší představitel na oficiální návštěvu Velké Británie. Irský 

prezident Michael Higgins se v Británii zdrží čtyři dny a setká se mimo jiné i s panovnicí Alžbětou II, která se ve 

zlepšování vztahů s Irskem hlavně v posledních letech hodně angažovala. 

9. dubna nařídil izraelský premiér Benjamin Netanjahu přerušení kontaktů na vysoké úrovni s Palestinci. Má se 

týkat všech témat kromě bezpečnostních otázek. Ze zákazu byla vyčleněna jen hlavní mírová vyjednávačka Cipi 

Livniová.  

11. dubna navštívila německá kancléřka Angela Merkelová řecké hlavní město Atény. Merkelová prohlásila, že 

řecké reformy se vyplácí, země má ale stále před sebou dlouhou cestu k nápravě ekonomiky a Německo bude 

Atény nadále podporovat.  Proti kancléřčině návštěvě v metropoli demonstrovaly stovky lidí. 

12. dubna se konal sjezd Skotské národní strany – vystoupila na něm vicepremiérka Nicola Sturgeonová, která 

prohlásila, že odtržení Skotska od Spojeného království je na spadnutí, jelikož podle průzkumů se náskok 

unionistů, tedy přívrženců jednotné Británie, ztenčil na 6 až 12 %. 

12. dubna obvinil turecký premiér Recep Tayyip Erdogan  mikroblogovou sociální síť Twitter z daňových úniků. 

Podle Erdogana se daňovými podvody internetové společnosti budou zabývat úřady. Tureckému premiérovi 

jsou sociální sítě, jejichž prostřednictvím jeho odpůrci organizují protivládní demonstrace, dlouhodobě trnem v 

oku. V březnu vláda dočasně zablokovala přístup k Twitteru a videoserveru YouTube. 

13. dubna zasáhly ukrajinské bezpečnostní složky proti separatistům ve Slavjansku na východě země. Úřadující 

ministr vnitra Arsen Avakov označil zásah za protiteroristickou operaci. 

 
 
Telegraficky: 

 Dne 11. dubna zopakoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že Ukrajina musí v budoucnu zůstat 
neutrální zemí, která nevstoupí do NATO, 

 dne 12. dubna jmenoval papež František britskou socioložku Margaret Scotfordovou Archerovou 
předsedkyní Papežské akademie sociálních věd. 
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