Týden

v evropské politice (16. 6. – 22. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 18. června oznámil ukrajinský prezident Petro Porošenko, že ukrajinská armáda dočasně přeruší palbu
na východě Ukrajiny, aby umožnila separatistům složit zbraně či opustit zemi. Mírový plán nakonec
s výhradami přijal prezident Ruské federace Vladimir Putin. Proruští separatisté na východě země ale na klid
zbraní odmítají přistoupit. Porošenko je varoval, že příměří neznamená, že se ukrajinští vojáci nebudou bránit
cizím útokům. O konkrétních částech mírového plánu bude v příštím týdnu jednat ukrajinský parlament.
16. června řekl polský premiér Donald Tusk, že zvukový záznam loňského rozhovoru guvernéra polské centrální
banky Marka Belky s ministrem vnitra Bartlomiejem Sienkiewiczem neobsahuje důkazy o porušení
zákona. Nevidí proto důvod pro odvolání ministra. Belka loni v létě během soukromého rozhovoru ministrovi
vnitra podle Wprostu řekl, že by byl ochoten pomoci vládě se snížením rozpočtového deficitu, pokud bude
odvolán ministr financí. Belka se se Sienkiewiczem setkal v červenci v jedné varšavské restauraci. Dne 19.
června pak polský premiér Donald Tusk připustil, že skandál se zveřejněnými odposlechy rozhovorů vysokých
polských představitelů může v příštích týdnech vést k předčasným parlamentním volbám. Tusk přitom tuto
možnost až dosud odmítal. Možnost předčasných voleb poprvé připustil i prezident Bronislaw Komorowski.
16. června si připomněli prezidenti Maďarska, Česka, Polska, Slovenska a Německa 25. výročí veřejného
pohřbu vůdce maďarského protikomunistického povstání z roku 1956 Imreho Nagye, popraveného o dva roky
později. Nagyův pohřeb 16. června 1989 se stal jedním z milníků pádu komunismu ve střední Evropě.
17. června řekl britský ministr zahraničí William Hague, že Británie brzy znovu otevře svou ambasádu v
Teheránu, která byla uzavřena před více než dvěma roky. Londýn přerušil diplomatické vztahy s Teheránem po
útocích na britskou ambasádu v irácké metropoli koncem roku 2011. Bývalý britský velvyslanec v Íránu William
Patey připustil, že ve sbližování hraje roli i společný zájem o vývoj v Iráku, kde sunnitští bojovníci ohrožují
vládnoucí šíity, kteří jsou u moci i v Teheránu.
17. června se papež František omluvil za korupci, které se podle něj dopustili i někteří katoličtí duchovní, a to
včetně některých prelátů. Při pondělní mši papež podle Rádia Vatikán upozornil, že zkaženost mocných je
nakonec placena chudými, kteří se kvůli chamtivosti druhých ocitají bez toho, co potřebují a na co mají právo.
20. června zatkla rumunská policie bratra rumunského prezidenta Traiana Basesca. Podle prokuratury Mircea
Basescu vzal úplatek za pomoc mafiánskému bossovi. Premiér Victor Ponta vyzval prezidenta, aby rezignoval.
Prezident Traian Basescu přiznal, že o stycích svého bratra v podsvětí ví. Odmítl ale, že by ho jinak s tímto
konkrétním případem cokoliv spojovalo. Za činy svého sourozence proto odmítá nést odpovědnost. Rumunská
ústava umožňuje, aby prezidenta odvolali lidé v referendu.

Telegraficky:
 Dne 17. června poskytla Evropská komise Ukrajině první část půjčky z nového programu makrofinanční
pomoci ve výši 500 milionů eur (asi 13,5 miliardy korun),
 dne 19. června oznámil ukrajinský prezident Petro Porošenko, že 27. června podepíše ekonomickou
část asociační dohody s Evropskou unií.
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