Týden

v evropské politice (21. 7. – 27. 7. 2014)

Událost týdne:
Dne 25. července oznámil ukrajinský předseda vlády premiér Arsenij Jaceňuk, že jeho vláda podá demisi v
souvislosti s rozpadem většinové vládní koalice v parlamentu. Otevřela se tím cesta k předčasným
parlamentním volbám. Vládní koalice se rozpadla poté, co kabinet opustila strana Svoboda a také poslanci za
Úder Vitalije Klička, strana Vlast expremiérky Julije Tymošenkové a některá dalších uskupení. Pokud do 30 dnů
nevznikne nová parlamentní většina, o kterou teď nikdo nemá zájem, prezident parlament rozpustí a vypíše
nové volby. Strana Vlast požaduje, aby do voleb skončila tzv. protiteroristická operace a občané mohli volit i na
východě země.
21. července řekl v projevu před britskými poslanci ministerský předseda David Cameron, že havárie
malajsijského letadla nad Ukrajinou je událostí, která by měla ruského prezidenta Vladimira Putina přimět ke
změně postoje k Ukrajině a k tamním proruským povstalcům. Podle britského premiéra všechny důkazy svědčí
o tom, že boeing s 298 lidmi na palubě byl sestřelen raketou vypálenou separatisty. Rusko by je proto mělo
přestat podporovat stejně jako, přestat cvičit a vyzbrojovat. Ruský prezident Vladimir Putin následně prohlásil,
že tragédie malajsijského letadla na východní Ukrajině by neměla být zneužívána k politickým cílům. Podle něj
by k neštěstí nedošlo, kdyby Kyjev nepokračoval ve vojenské operaci proti povstalcům.
22. července řekl ruský prezident Vladimir Putin, že Rusko musí posílit svou vojenskou moc v reakci na
aktivizaci NATO ve východní Evropě. Alianční armády ve východní Evropě se podle něj "demonstrativně
posilují" a Rusko musí příslušně reagovat. Rusko prý neponechá bez povšimnutí rozmístění prvků americké
protiraketové obrany a růst zásob vysoce přesných strategických zbraní NATO.
23. července zakázalo bavorské ministerstvo vnitra největší neonacistickou organizaci v zemi Freie Netz Süd
(Svobodná síť Jih, FNS). Čilé kontakty prý organizace udržovala s mnoha zahraničními krajně pravicovými
stranami jako jsou řecký Zlatý úsvit, maďarský Jobbik či česká Dělnická strana sociální spravedlnosti. Bavorské
ministerstvo vnitra se o zákaz FNS snažilo od roku 2012.
23. července rezignoval na svůj post bulharský premiér Plamen Orešarski. Uvolnila se tak cesta k předčasným
volbám, jejichž termín je již stanoven na 5. října. Parlament v Sofii bude pravděpodobně o premiérově
rezignaci ještě hlasovat. Rozpustit by se pak měl zákonodárný sbor 6. srpna. Podle bulharské ústavy se poté
řízení země ujme přechodná vláda, která připraví předčasné volby. Vládní krize nastala po volební porážce
socialistické strany BSP v květnových volbách do Evropského parlamentu. V reakci na to vystoupilo z vládní
koalice liberální Hnutí za právo a svobodu (DPS), které reprezentuje tureckou menšinu v zemi, a spustila tím
vleklou politickou krizi.
27. července informovala norská rozvědka, že země se ocitla ve stavu vysoké pohotovosti kvůli
hrozbě teroristického útoku. Norsko přijalo zpřísněná bezpečnostní opatření a posílilo policejní
hlídky.

Telegraficky:
 Dne 22. července se shodli ministři zahraničních věcí Evropské unie na tom, že Evropská unie uznává
legitimní právo Izraele na obranu, jeho vojenská operace v Gaze však musí být přiměřená a v souladu s
mezinárodním humanitárním právem.
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