Týden

v evropské politice (23. 6. – 29. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 27. června oznámil Herman Van Rompuy, že představitele 27 zemí EU na summitu v Bruselu rozhodli o
nominaci lucemburského expremiéra Jeana-Claudea Junckera na příštího předsedu Evropské komise. O
Junckerově nominaci rozhodlo hlasování i přes odpor britského premiéra Davida Camerona. O návrhu musí
ještě hlasovat Evropský parlament, stane se tak 16. července. Někdejšího šéfa eurozóny Junckera do čela
komise prosazuje Evropská lidová strana (EPP), vítěz květnových voleb do Evropského parlamentu. Juncker
může v parlamentu počítat také s podporou druhých socialistů (S&D) a nejspíš i liberální frakce ALDE. Ke
zvolení potřebuje nadpoloviční většinu ze 751 europoslanců.
23. června unikly v polských médiích další odposlechy vysoce postavených politiků. Týdeník Wprost zveřejnil
úryvky z rozhovoru ministra zahraničí Radoslawa Sikorského s bývalým ministrem financí Jackem Rostowským.
Šéf polské diplomacie se skepticky vyjadřoval o tom, že Spojené státy znamenají pro Polsko záruku
bezpečnosti. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski tvrdí, že za tajně pořízenými nahrávkami, na nichž
hovoří on a další vysoce postavení činitelé, stojí organizovaný zločin.
25. června zrušila horní komora ruského parlamentu právo udělené na jaře prezidentu Vladimiru Putinovi k
nasazení ozbrojených sil na Ukrajině k ochraně tamních Rusů. Zrušení této výsady navrhl přímo ruský
prezident. Gesto má podle Kremlu přispět k uklidnění situace na východě Ukrajiny. Pro zrušení Putinova práva
se vyslovilo 153 zákonodárců, jeden byl proti.
25. června vyslovil polský parlament důvěru vládě premiéra Donadla Tuska. Ten o ni poslance požádal kvůli
aféře odposlechů nejvyšších státních představitelů, které zveřejnil časopis Wprost. Tusk a jeho vláda získali ve
460členném Sejmu podle očekávání podporu, ruku pro ně zvedlo 237 poslanců. Premiérova Občanská
platforma (PO) a její menší koaliční partner, Polská lidová strana (PSL), mají v dolní komoře parlamentu celkem
235 křesel. Opozice kvůli skandálu žádá demisi vlády, policie mezitím pátrá po tom, kdo v pozadí celé aféry
stojí. Následně navrhla hlavní opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) nové hlasování o nedůvěře vládě.
27. června podepsali představitelé Evropské unie a členských států na summitu v Bruselu ekonomickou část
asociační dohody s Ukrajinou. Asociační smlouvy s EU podepsaly také Gruzie a Moldavsko. Předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy smlouvy označil za milníky pro celou Evropu, ukrajinský prezident Petro Porošenko
tento den považuje za možná nejdůležitější den pro jeho zemi od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny.
28. června informovala světová média, že proruští separatisté na východě Ukrajiny dnes propustili další čtyři
pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Separatisté tyto pozorovatele zadrželi
koncem května. Podle ruské agentury Interfax informace o národnosti propuštěných zatím nejsou k dispozici.
28. června prodloužil Ukrajinský prezident Petro Porošenko příměří na východě Ukrajiny o 72 hodin. Rozhodl
se tak poté, co situaci konzultoval s ukrajinskou Radou národní bezpečnosti a obrany.

Telegraficky:
 Dne 24. června potvrdili ministři zahraničí Evropské unie Albánii postavení kandidátské země.
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