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Událost týdne: 

Dne 16. května zveřejnila kancelář Evropského parlamentu aktuální průzkum voličské podpory jednotlivých 

politických frakcí. Vítězství by si připsala Evropská lidová strana, která by získala 221 křesel ze 751 členného 

Evropského parlamentu. Spojenectví Socialistů a demokratů (S&D) na druhém místě naopak proti předchozímu 

odhadu o devět mandátů přišlo a aktuálně by dosáhlo na 194 mandátů. Třetí nejsilnější stávající frakcí je liberální 

ALDE, aktuálně s 62 křesly. Proti posledním odhadům je to zlepšení o dva mandáty. Evropští Zelení by nyní získali 52 

mandátů. O dvě křesla - ze 47 na 45 mandátů - se v 

odhadu snížilo zastoupení levicové GUE/NGL. Zcela beze 

změny se 44 mandáty zůstává frakce Evropských 

konzervativců a reformistů (ECR). O křeslo si pohoršila 

otevřeně euroskeptická frakce Evropa svobody a 

demokracie (EFD) a získala by nyní 33 europoslanců. Osm 

křesel ubylo ve velké skupině stran, které dosud v 

europarlamentu nesedí a není tedy jasné, k jaké frakci se 

jejich zástupci připojí. Takových je nyní 62. Celkem 38 

mandátů by podle odhadu získali nezařazení kandidáti.  

 

13. května zaslali běloruští divadelníci žijící v Londýně otevřený dopis hokejistům na mistrovství světa v 

Bělorusku. Podle nich by si hokejisté měli minimálně uvědomit, že hrají v zemi, která je poslední evropskou 

diktaturou. V lepším případě to dát otevřeně najevo. 

13. května odsoudil maďarský soud bývalého ministra vnitra z komunistické éry, téměř třiadevadesátiletého Béla 

Biszku. Kdysi významný prosovětský funkcionář je podle obžaloby odpovědný za smrt desítek Maďarů. Ti zemřeli 

během protikomunistického a protisovětského povstání v roce 1956. 

14. května řekl  předseda ruské Státní dumy Sergej Naryškin, že příští ukrajinský prezident, který vzejde z 

předčasných voleb 25. května, nebude plně legitimní. Šéf dolní komory ruského parlamentu rovněž zopakoval, že 

ruské vedení považuje za nelegitimní i současný režim na Ukrajině.  

15. května zveřejnila společnost Ipsos MORI průzkum, ve kterém britští občané odpovídali na otázku, zda chtějí 

setrvat v Evropské unii. Pro vystoupení z EU by podle průzkumu hlasovalo 37 % dotázaných Britů. Celkem 54 % 

dotázaných by hlasovalo pro setrvání v Evropské unii.  

18. května se konalo ve Švýcarsku celostátní referendum k institutu minimální mzdy. Ve Švýcarsku institut minimální 

mzdy neexistuje, proto přišly odbory s návrhem na její zavedení a její výši stanovily na 4 000 švýcarských franků     

(90 000 Kč) měsíčně. Alespoň tolik ve Švýcarsku vydělává zhruba 90 % všech zaměstnanců.  Podle konečných 

výsledků se proti návrhu vyslovilo 76,3 % účastníků referenda. Vedle minimální mzdy Švýcaři hlasovali také o návrhu 

koupit 22 stíhaček Jas-39 Gripen za 3,1 miliardy švýcarských franků (69,7 miliardy Kč). Tam bylo hlasování mnohem 

těsnější. Většina 53,4 % voličů se přiklonila k odmítnutí kontraktu, pro nákup hlasovalo pouze 46,6 % účastníků. 

Telegraficky: 

 Dne 17. května řekl novinářům předseda maďarské vlády Viktor Orbán, že bude požadovat udělení 
autonomie pro maďarskou menšinu žijící na západě Ukrajiny. 
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