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Událost týdne: 

Dne 10. září byl definitivně zveřejněn seznam nových eurokomisařů a jejich portfolií. Někdejší francouzský 

ministr financí Pierre Moscovici se dozvěděl, že bude novým evropským komisařem pro ekonomické a finanční 

záležitosti, daně a cla. Významný ekonomický resort týkající se finanční stability, finančních služeb                        

a kapitálových trhů ale získal také britský zástupce v budoucí komisi Jonathan Hill. Energetickou politiku získal 

možná poněkud překvapivě Miguel Arias Caňete, někdejší španělský ministr zemědělství. Eurokomisařkou pro 

obchod bude Švédka Cecilia Malmströmová. Breugel, jeden z bruselských analytických týmů, v rychlé reakci 

poznamenal, že bude muset dál prosazovat světový obchod tváří v tvář rostoucímu regionalismu a 

ochranářským tendencím. Za otázky hospodářské soutěže má odpovídat Dánka Margrethe Vestagerová. 

8. září řekl polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski, že konflikt na východě na Ukrajiny neskončí 

v brzké době. Celý konflikt může podle polského ministra vyřešit pouze ruský prezident Vladimir Putin.  

9. září rezignoval polský premiér Donald Tusk. Připravuje se na odchod do Bruselu, kde se koncem roku stane 

novým prezidentem Evropské unie. Tusk demisi předal do rukou polského prezidenta Bronislawa 

Komorowského.  

9. září byly zveřejněny průzkumy týkající se skotského referenda o nezávislosti. Podle aktuální sondáže 

agentury TNS se pro odtržení vyslovilo 38 % dotazovaných, pro setrvání v unii s Londýnem 39 % a zbývajících 

23 % dotázaných se ještě nerozhodlo.  

10. září podepsal ukrajinský prezident Petro Porošenko  zákon o sankcích proti ruským firmám a občanům, 

kteří narušují suverenitu jeho země. Sankce na základě zákona může uvalit ukrajinská Národní rada                         

pro bezpečnost a obranu podle svého uvážení. 

11. září se konala v Barceloně demonstrace za nezávislost Katalánska. Statisíce Katalánců demonstrujících                 

za právo hlasovat o nezávislosti svého regionu na Španělsku zaplavily ulice Barcelony. Davy lidí zaplnily dvě 

barcelonské dopravní tepny, aby tak vytvořily obří rudo-žluté písmeno V, vyjadřující jejich touhu hlasovat 

(katalánsky i španělsky votar). Katalánci se domáhají práva na referendum po vzoru Skotska. 

12. navštívil francouzský prezident François Hollande Irák. Francouzský prezident nabídl irácké vládě podporu 

Francie v boji proti povstalcům z islamistického hnutí Islámský stát, uvádí se v prohlášení úřadu francouzské 

hlavy státu.  

12. září se konaly volby různé úrovně po celé Ruské federaci. Ve 30 regionech se volí gubernátoři,                        

ve 14 oblastní parlamenty, jinde alespoň městské sněmy, obecní zastupitelstva či starostové. Celkem je ve hře 

43 500 mandátů, přičemž podle ústřední volební komise v průměru o každý mandát zápolí šest až sedm 

kandidátů. Nicméně žádná změna poměrů v zemi, semknuté pod vlivem ukrajinské krize okolo prezidenta 

Vladimira Putina, se od voleb nečeká. 

 
Telegraficky:  

 Dne 14. září začaly volby ve spolkových zemích Braniborsko a Durynsko. Volební místnosti se                     

pro zhruba čtyři miliony voličů uzavřely v 18h.  
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