Týden

v evropské politice (28. 4. – 4. 5. 2014)

Událost týdne:
Dne 1. května vydala světová média zprávu, že Ukrajina obnovuje kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci na
východě země brannou povinnost. Dekretem o tom rozhodl úřadující ukrajinský prezident Oleksandr
Turčynov. Ukrajina má asi 130 000 vojáků. Se záložníky by mohla mít zhruba milion mužů ve zbrani. Kyjev zrušil
povinnou vojenskou službu teprve koncem loňského roku na základě zákona prosazeného tehdejším
prezidentem Viktorem Janukovyčem. Ten tehdy uvedl, že jeho země projde vojenskými reformami, které
vyústí ve vytvoření profesionální armády.
28. dubna začala 48hodinová stávka zaměstnanců londýnského metra. Londýnským odborářům se nelíbí plán
vedení metra uzavřít všechny jízdenkové pokladny, ve kterých pracuje 950 lidí.
28. dubna rozhodl slovinský soud, že dvouletý trest vězení pro slovinského expremiéra a předáka opozice
Janeze Janšu v souvislosti s korupcí v zamýšleném nákupu obrněných transportérů firmy Patria platí. Janšu loni
v červnu soud poslal na dva roky za mříže kvůli plánovanému nákupu 135 obrněnců od finské zbrojní firmy
Patri. Obchod byl nakonec zrušen. Soud Janšovi rovněž uložil pokutu 37 000 eur (přes milion Kč). Janša, který
byl v době zvažování transakce premiérem, veškerá obvinění odmítá a proti červnovému verdiktu se odvolal.
28. dubna schválila Evropská unie další sankce proti představitelům Ruské federace. V Bruselu se na tom
dohodli velvyslanci členských zemí osmadvacítky. Unie tak zmrazí konta a zakáže cestování dalším vysoce
postaveným Rusům. Dne 29. dubna Evropská unie zveřejnila jména dalších 15 osob, kterým kvůli ukrajinské
krizi zmrazí majetek a zakáže vstup do členských zemí. Sankce se nově dotýkají například ruského vicepremiéra
Dmitrije Kozaka, náčelníka generálního štábu ruské armády Valerije Gerasimova či šéfa vojenské rozvědky GRU
Igora Serguna.
30. dubna vyšel celoevropský předvolební průzkum k volbám do Evropského parlamentu. Podle průzkumu by
nejvíce křesel v Evropském parlamentu získala Evropská lidová strana, která by ziskem 28,4 % hlasů obdržela
213 křesel. Druhé místo by obsadila strana Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů, kteří by se ziskem
27,7 % získali 208 křesel. Třetí pozici by obsadila Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (8,3 %) – 62 křesel.
Následuje Evropská spojená levice s 51 mandáty. Aliance Evropských konzervativců a reformistů by získala 42
křesel, stejně tak Evropští zelení. Evropská svobodná aliance by v Evropském parlamentu získala 36 křesel.
1. května zaútočilo asi 700 afrických imigrantů na zátarasy s ostnatým drátem oddělující španělskou enklávu
Melilla od severu Afriky. Ačkoli policie většinu z nich vytlačila, 140 Afričanům se podařilo dostat na španělské
území.
2. května řekl ve Varšavě evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger, že Evropská unie chce prosadit,
aby všechny členské státy osmadvacítky platily za dodávky ruského plynu jednotnou cenu.

Telegraficky:




Dne 29. dubna si Izrael dvěma minutami ticha připomněl oběti holokaustu,
dne 30. dubna sdělil předseda Evropské komise José Barroso, že deset let po rozšíření o nové země je
Evropská unie silnější, bohatší a bezpečnější.

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2014
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracoval: Lukáš Rieger

