Týden

v evropské politice (6. 1. – 12. 1. 2014)

Událost týdne:
Dne 9. ledna v noci skončila na Slovensku lhůta pro registraci zájemců o křeslo slovenského prezidenta. Každý
kandidát musí předložit podpisy aspoň 15 poslanců Národního rady nebo 15 tisíc podpisů občanů. První kolo
slovenských prezidentských voleb se uskuteční 15. března 2014. Pokud v něm nikdo nezíská potřebnou
nadpoloviční většinu hlasů, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola. Současný prezident Ivan
Gašparovič je v úřadu druhé pětileté funkční období a třetí mandát mu ústava nedovoluje. Celkem se do
prezidentských voleb přihlásilo 15 kandidátů. Jedním kandidátem na prezidentský post je také současný
předseda vlády a předseda vládní strany Smer-SD Robert Fico.
6. ledna zveřejnily švýcarské hospodářské svazy varovnou zprávu před omezování přistěhovalců z členských
zemí Evropské unie. Švýcarsko by se podle nich po zavedení imigračních kvót, o kterých v této zemi v únoru
rozhodne referendum, potýkalo s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
7. ledna obvinila španělská justice dceru krále Juana Carlose princeznu Cristinu z daňových úniků a praní
špinavých peněz. Oznámil to dnes soud ve městě Palma de Mallorca.
7. ledna odmítl komisař Evropské unie pro dopravu Siim Kallas plány německého ministra dopravy Alexandera
Dobrindta na úlevy německým motoristům při chystaném zpoplatnění dálnic pro osobní auta, které by se tak
mělo dotknout jen cizinců. Eurokomisař řekl, že je nepřípustné, aby nárok na dálniční známky zdarma nebo
slevy pro majitele ekologických vozů měli jen Němci. Pokud Berlín úlevy z dálničního mýta zavede, musí podle
něj platit pro všechny bez ohledu na státní příslušnost.
8. prosince oznámilo Rusko, že chce případ své zadržené lodi v Senegalu předat mezinárodnímu soudu. Podle
Ruska se jednalo o nezákonné a brutální zadržení lodi, která přistála v Senegalu kvůli špatnému zdravotnímu
stavu svého kapitána. Incident může mít souvislost s konkurenčním bojem mezi rybáři nebo také s aférou
kolem zadržené lodi Greenpeace.
9. ledna vydal řecký statistický úřad zprávu, že míra nezaměstnanosti v Řecku v říjnu stoupla na 27,8 procenta,
což je nový rekord. Nezaměstnanost v Řecku je přitom nyní více než dvojnásobkem průměru eurozóny, kde v
listopadu její míra stagnovala na 12,1 %.
10. ledna vydala francouzská centrální banka tiskovou zprávu ke stavu HDP v zemi. Francouzská ekonomika v
loňském posledním čtvrtletí vzrostla o 0,5 % a oživila se tak z poklesu o 0,1 % v předešlém kvartálu.
11. ledna zemřel ve věku 85 let bývalý izraelský premiér Ariel Šaron. Po těžké mrtvici byl osm let v kómatu.
Podle izraelských sdělovacích prostředků státní pohřeb připraví úřad nynějšího premiéra Benjamina
Netanjahua.
Telegraficky:
 Dne 6. ledna zazněla před německým soudem závěrečná řeč obhajoby bývalého člena nacistických
vojenských jednotek Waffen SS Sierta Bruinse. Jeho advokáti žádají zproštění viny,
 dne 7. ledna začalo dánské loďstvo odvážet chemické zbraně ze Sýrie.
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