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Událost týdne: 

Dne 22. května oficiálně začaly volby do Evropského parlamentu. Jako první šli k urnám voliči v Nizozemsku a 

Velké Británii, jako poslední pak voliči v Itálii. Po několika měsících volebních kampaní vybíralo více než 380 

milionů Evropanů z 28 zemí celkem 751 nových europoslanců. Od roku 1979, kdy se konaly první přímé volby 

do Evropského parlamentu, neustále klesá volební účast. V roce 2009 byla 43 %. Volby v roce 2014 přinesly 

v Evropské unii volební účast 43,09 %, což je poprvé nepatrné zvýšení volební účasti. Nejvíce křesel 

v Evropském parlamentu obsadí Evropská lidová strana, která jich ziskem 28,23 % získá 212. Skupina 

progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu získá 186 křesel s výsledkem 24,77 %. Třetí 

místo obsadila Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (70 křesel, 9,32 %). Následují Zelení/Evropská 

svobodná aliance (55 křesel, 7,32, %), Evropská konzervativní a reformní skupina (44 křesel, 5,86 %), Evropská 

sjednocená levice a Severská levice (43 křesel, 5,73 %), Evropa Svobody a Demokracie (36 křesel, 4,79 %). 

Poslanci, kteří nejsou členy žádné politické strany, získali dohromady 103 křesel. Podrobné výsledky ze všech 

evropských států Vám přinese úterní Čtrnáctideník.  

19. května začala v nizozemském Haagu obhajoba bývalého bosenskosrbského generála Ratka Mladiće. Před 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii předstoupí mimo jiné kvůli obvinění  

z genocidy. Hrozí mu až doživotní trest. 

20. května vydal Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zprávu, ve které uvádí, že na Ukrajině je 

na 10 000 uprchlíků ve vlastní zemi, většinou krymských Tatarů. Tato migrace podle úřadu začala ještě před 

březnovým referendem o odtržení Krymu od Ukrajiny a připojením k Rusku. UNHCR se ve spolupráci s místními 

úřady a humanitárními organizacemi snaží zajistit pomoc nejvíce postiženým lidem. Zatím finanční pomoc  

v hotovosti dostaly asi dvě tisícovky uprchlíků. Zapotřebí je i obstarat jim útočiště, protože stávající zjevně 

nestačí. 

21. května řekli  novinářům gruzínský premiér Irakli Garibašvili a šéf Evropské komise José Barroso,  

že Asociační dohodu a související obchodní dohodu s Evropskou unií podepíše Gruzie 27. června 2014. Gruzie 

dokumenty podepíše na červnovém summitu unie stejně jako Moldavsko. Předseda Evropské komise José 

Barroso zdůraznil evropskou podporu demokratické, prosperující, jednotné a stabilní Gruzii. Ocenil její pokrok 

v ekonomických i politických reformách.  

22. května řekl čestný předseda francouzské Národní fronty Jean-Marie Le Pen, že populační explozi by mohl 

vyřešit virus Ebola. Podle expertů však tento výrok preference strany neohrozí.  

24. května přicestoval na oficiální návštěvu Německa turecký předseda vlády Tayyipe Erdogan. Ten přijel do 

Německa oficiálně na oslavy Unie německo-tureckého přátelství. Proti návštěvě tureckého premiéra 

demonstrovalo v Kolíně nad Rýnem asi 60 tisíc lidí.  

25. května byly ohlášeny průběžné výsledky ukrajinských prezidentských voleb. Podle nich se ukrajinským 

prezidentem stal Peter Porošenko, který  získal přes 56 procent hlasů, a zvítězil tak hned v prvním kole 

hlasování.   

Telegraficky: 

 Dne 23. května proběhly v některých částech Spojeného království komunální volby, které vyhrála 
Labouristická strana.  

 


