Týden

v evropské politice (9. 6. – 15. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 11. června schválil španělský kongres, dolní komora tamního parlamentu, zákon o abdikaci krále Juana
Carlose. Jeho nástupce Filip VI. usedne na španělský trůn příští čtvrtek. Ještě předtím musí odstoupení jeho
otce schválit španělský Senát.
9. června oznámil britský deník The Daily Telegraph, že bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker
zřejmě neobsadí křeslo předsedy Evropské komise (EK), tedy klíčový post na samém vrcholu hierarchie
evropské osmadvacítky. Mezi možnými kandidáty na funkci šéfa EK se nově objevily litevská prezidentka Dalia
Grybauskaitéová a dánská premiérka Helle Thorningová-Schmidtová.
9. června byly zveřejněny výsledky voleb do kosovského parlamentu. Volby vyhrála Demokratická strana
Kosova (PDK) současného kosovského premiéra Hashima Thaçiho, která získala 31 % hlasů. Opoziční
Demokratický svaz Kosova (LDK) získal 26 % hlasů. Volební účast byla 43 %. Již potřetí za sebou se premiérem
stane Hashim Thaçi.
10. června oznámila agentura Reuters, že Severoatlantická aliance (NATO) zahájila v Pobaltí rozsáhlé vojenské
cvičení. Manévrů se účastní přes čtyři a půl tisíce vojáků z deseti členských států aliance. Podle Ruska toto
cvičení odporuje mezinárodním dohodám.
10. června oznámila agentura ITAR-TASS, že ruský komunistický poslanec Ivan Nikitčuk předložil dolní komoře
ruského parlamentu zřejmě vážně míněný návrh zákona, kterým by pod hrozbou pokut zakázal prodej
tabákových výrobků všem ženám mladším 40 let, respektive všem ženám provázeným nezletilými
dětmi. Pokuty by se podle předlohy měly pohybovat v rozmezí od 3 000 po 150 000 rublů (asi 1 800 až téměř
90 000 Kč) v závislosti na tom, zda by za prodej měla být potrestána fyzická či právnická osoba.
11. června ochromily Paříž dvě velké stávky. Od půlnoci nejezdily taxíky a železnice. Zástupci železnic
nesouhlasí se škrty, které má příští týden projednat parlament. Pařížští taxikáři stávkou protestují proti
"neférové" konkurenci.
11. června zveřejnila Evropská komise návrh rozpočtu Evropské unie na příští rok. Jeho závazky se mají týkat
především budoucích projektů na podporu hospodářského růstu EU. Velká část plateb ale ještě stále souvisí s
projekty z minulého finančního rámce. V číselných hodnotách návrh komise počítá s platbami ve výši 142,1
miliardy eur (3,84 bilionu Kč) a závazky 145,6 miliardy eur (3,93 bilionu Kč). Je to ve srovnání s letošním rokem
nárůst u závazků o 2,1 procenta, u plateb o 1,4 procenta. Jak ale připomíná sama komise, toto zvýšení se
prakticky ztrácí v inflaci, pro příští rok předpokládané na hodnotě okolo 1,6 procenta. Rozpočet je navíc i přes
navýšení vůči letošnímu roku stále nižší než ten z roku 2013.
13. června stáhlo státní zastupitelství v Hannoveru odvolání proti rozsudku, kterým soud v únoru zbavil
bývalého německého prezidenta Christiana Wulffa obvinění z neoprávněného přijímání výhod. Podle agentury
DPA dospěla prokuratura k přesvědčení, že nemá při odvolání šanci na úspěch. Osvobozující rozsudek nad
Wulffem, který kvůli aféře odstoupil z funkce hlavy státu, je nyní pravomocný.
Telegraficky:



Dne 12. června vstoupila německá euroskeptická strana Alternativa pro Německo do frakce Evropských
konzervativců a reformistů,
dne 15. června složil prezidentský slib Andrej Kiska a stal se oficiálně novým prezidentem Slovenské republiky.
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