Týden

v evropské politice (28. 7. – 3. 8. 2014)

Událost týdne:
Dne 31. července odmítl ukrajinský parlament rezignaci premiéra Arsenije Jaceňuka. Ten chtěl odstoupit
s celou vládou kvůli nejistotě financování války s proruskými separatisty na východě země. Poslanci však přijali
rozpočtové změny, které předseda vlády požadoval. Demisi podal Arsenij Jaceňuk minulý týden po odchodu
dvou politických stran z vládní koalice. Prohlásil, že nemůže vytvořit jinou koalici ani vládnout bez parlamentní
podpory potřebné k prosazení životně důležitých zákonů, jako je například financování armády. Parlament
o zamítnutí rezignace rozhodl drtivou většinou hlasů. Zároveň schválil Jaceňukem požadované zvýšení
armádních výdajů i další vládní požadavky, a tím zajistil pokračování stávajícího kabinetu.
28. července vydalo ruské ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém varuje před krachem spolupráce v boji
proti mezinárodnímu terorismu, organizovanému zločinu a šíření zbraní hromadného ničení. Evropská unie je
podle ruské diplomacie na americkém vodítku, je jako narkoman závislá na Spojených státech, chová se jako
poddůstojnická vdova a uvěřila kyjevským báchorkám o tom, co se na Ukrajině děje. Tím se podle Moskvy
zbavila alternativního a přitom objektivního zdroje informací, tedy Ruska.
29. července vydala španělská média zprávu, že nový Španělský král Felipe VI. zakázal členům své rodiny
pracovat pro soukromý sektor nebo pobírat od soukromých firem finanční odměny. Král také podepíše dekret
o regulaci darů, které on sám a jeho příbuzní dostávají. Král navíc poprvé umožní, aby letošní finanční audit
královského dvora provedla externí firma.
30. července požádal Ukrajinský prezident Petro Porošenko běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka
o pomoc s uspořádáním třístranné schůzky zástupců Ruska, Ukrajiny a Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE) v Minsku. Podle Lukašenkovy tiskové služby by se jednání měly zúčastnit "všechny strany
zainteresované na urovnání ukrajinské krize". Podle Porošenkovy kanceláře by měl přijet bývalý ukrajinský
prezident Leonid Kučma, ruský velvyslanec v Kyjevě Michail Zurabov a zástupce OBSE.
1. srpna řekl novinářům ukrajinský prezident Petro Porošenko, že se hlavní ukrajinské politické strany dohodly
na uspořádání předčasných parlamentních voleb a dekret o rozpuštění sněmovny bude podepsán hned
po schválení příslušného zákona o změně data voleb. Porošenko upozornil, že nynější ukrajinský volební zákon
"není dokonalý", ale jeho podoba nemůže být důvodem pro odklad hlasování. Bezprostředně po svém
květnovém zvolení prezidentem se Porošenko zavázal, že bude usilovat o vypsání voleb do konce října
letošního roku. V řádném termínu by se měly konat až v roce 2017.
3. srpna se setkal francouzský prezident Francois Hollande se svým německým protějškem Joachimem
Gauckem v alsaském městečku Hartmanns-willer-kopfu. Oba prezidenti si připomněli 100. výročí dne, kdy
spolu Německo a Francie vstoupily do válečného konfliktu.

Telegraficky:



Dne 30. července zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat zprávu k aktuální zaměstnanosti cizinců na území
Evropské unie. Míra zaměstnanosti občanů ze zemí mimo Evropskou unii loni ve 28 zemích EU dosáhla 56,1 %,
dne 1. srpna oznámila agentura Reuterst, že Evropská unie zakázala přístup k evropským penězům pěti ruským
bankám.
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