Týden

v evropské politice (25. 8. – 31. 8. 2014)

Událost týdne:
Dne 25. srpna podal francouzský premiér Manuel Valls demisi své vlády. Stávající levicově orientovaný kabinet
premiér rozpustil poté, co ministr hospodářství Arnaud Montebourg o víkendu kritizoval v deníku Le Monde
politiku vládních úspor, kterou podle něj Francii vnucuje Německo. V neděli názor Montebourga podpořil také
ministr školství Benoît Hamon. Prezident Holland požádal předsedu vlády Vallse, aby sestavil takový tým, který
bude souhlasit s tím, co si o reformách ve Francii myslí sám prezident Hollande. Pravicová opozice reagovala
komentáři, že je to důkaz krize v socialistickém táboře a Hollandovy bezradnosti. Následující den byla
sestavena nová vláda, která se od předchozí liší pouze obsazením na postu ministerstva hospodářství –
ministrem se stal Emmanuel Macron.
25. srpna se konala ve Skotsku poslední televizní debata před referendem o skotské nezávislosti. V ní se střetli
vůdce skotských separatistů Alex Salmond a hlavní tvář odpůrců samostatného státu Alistair Darling.
Referendum o nezávislosti Skotska se bude konat 18. září 2014. Bude v něm položena pouze jedna otázka, a to
ve znění „Should Scotland be an independent country?“, v češtině „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“.
26. srpna začal v běloruském Minsku summit, na kterém se sešli prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a
Petro Porošenko, aby jednali o bojích na východě Ukrajiny, o dodávkách ruského plynu a o dosud
neratifikované asociační dohodě mezi Kyjevem a Evropskou unií. Summit, kterého se zúčastnil i prezident
Kazachstánu Nursultan Nazarbajev a ministryně zahraničí EU Catherine Ashtonová, svolala běloruská hlava
státu Alexandr Lukašenko. Ukrajinský prezident Petro Porošenko na schůzce v Minsku prohlásil, že jediným
účinným nástrojem k ukončení krveprolévání na východní Ukrajině je nastolit účinnou kontrolu ruskoukrajinských hranic, ukončit dodávky zbraní separatistům a propustit válečné zajatce. Podle ruského
prezidenta Vladimira Putina se ukrajinská krize nedá vyřešit další eskalací násilí. Podle Putina má Kyjev
přihlédnout k zájmům ruskojazyčného jihovýchodu Ukrajiny a začít jednat s představiteli těchto regionů
o míru.
27. srpna odsouhlasila německá spolková vláda nový památný den – 20. června si bude Spolková republika
oficiálně připomínat osud všech Němců, kteří byli po válce vyhnáni nebo odsunuti. To, že Německo uzákoní
památný den vyhnanců, je už skoro rok obsaženo v koaliční dohodě spolkové vlády. Nevědělo se pouze, který
den
pro
tuto
památku
vláda
vybere.
Nakonec
zvolila
20. červen, což je i mezinárodní den běženců, uprchlíků nebo vyhnanců. Den, který připomíná německé
vyhnance po druhé světové válce, už mají uzákoněný ve třech spolkových zemích - v Bavorsku, Hesensku a
Sasku. Tam ale připadá na druhou neděli v září.
28. srpna se v Turecku ujal prezidentské funkce Recep Tayyip Erdogan, který před dvěma týdny již v prvním
kole vyhrál prezidentské volby. Dosavadní turecký premiér má za sebou řadu úspěchů: je považován za otce
hospodářského úspěchu země, podařilo se mu vyjednat mír s kurdskými separatisty a z Turecka udělal
regionální velmoc. Kritici mu ale vyčítají sklony k autoritářskému způsobu vlády. Novým předsedou vládní
Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se stal Ahmet Davutoglu, který se v nejbližších dnech stane také novým
premiérem Turecka.

Telegraficky:
 Dne 25. srpna podepsal ukrajinský prezident Petro Porošenko dekret o rozpuštění parlamentu.
 Dne 30. srpna byl předsedou Evropské rady zvolen dosavadní polský premiér Donald Tusk.
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