Týden

v evropské politice (15. 9. – 21. 9. 2014)

Událost týdne:
Dne 19. září byly oznámeny definitivní výsledky skotského referenda o nezávislosti. Odpůrci samostatnosti
Skotska získali 55,3 % hlasů (více než 2 miliony hlasů), což znamená, že Skotsko nadále zůstane členem
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Stoupenci odtržení získali 44,7 % hlasů (téměř
1,6 milionu hlasů). Celková volební účast se zastavila na čísle 84,59 %. Nejvíce přívrženců samostatnosti
Skotska je v okrsku Dundee City (57,35 %), West Dundabartonshire (53,96 %) a Glasgow (53,49 %). Ze 32
okrsků hlasovaly pro nezávislost pouze 4.
15. září byly zveřejněny konečné výsledky švédských parlamentních voleb. Volby vyhrála švédská sociální
demokracie s 31,2 % hlasů, což ve 349 členném parlamentu (Riksdag) znamená 113 křesel. Na druhém místě
skončila dosavadní vládní Umírněna strana s 23,2 % hlasů (84 křesel). Premiér Fredrik Reinfeldt už uznal
porážku a ohlásil, že podá demisi. Reinfeldt také oznámil, že odstoupí z čela své konzervativní Umírněné
strany. Na třetím místě skončila Švédská demokracie, která se profiluje jako strana vystupující proti
přistěhovalcům. Strana Zelených získala 6,8 % hlasů (24 křesel), Strana středu 6,1 % (22 křesel), Levicová strana
6,1 % (21 křesel), Lidová strana 5,4 % (19 křesel) a křesťanští demokraté 4,6 % (17 křesel). Koalice sociálních
demokratů se Zelenými a Levicovou stranou by měla získat 160 mandátů, zatímco čtyři středopravé strany 142.
K dosažení parlamentní většiny je zapotřebí nejméně 175 mandátů. Volební účast byla 83,3 %.
15. září byly zveřejněny definitivní výsledky voleb do Durynského a Braniborského parlamentu. V německé
spolkové zemi Durynsko vyhrála CDU s 33,5 % hlasy, na druhém skončila postkomunistická Die Linke (28,2 %),
na třetím místě se umístila sociální demokracie (SPD) s 12,4 %. Euroskeptická Alternativa pro Německo (AfD)
získala 10,6 % a Zelení s 5,7 %. V této spolkové zemi může pokračovat koaliční vláda vítězné konzervativní CDU
se sociálními demokraty (SPD), mohla by ale vzniknout i koalice druhé nejsilnější Levice s SPD a Zelenými. To by
znamenalo, že by Levice poprvé po sjednocení Německa získala zemského premiéra. Ve spolkové zemi
Braniborsko zvítězila SPD s 31,9 % hlasů, na druhém místě se umístila CDU (23 %), Die Linke obsadila třetí
pozici s 18,6 %, následují AfD (12,2 %) a Zelení (6,2 %). Vítězná SPD si v této spolkové zemi může zvolit, zda
vytvoří koalici s Levicí nebo s CDU.
16. září schválil ukrajinský parlament zákon o zvláštním správním režimu v oblastech na východě země
ovládaných proruskými separatisty. Oznámila to agentura Unian. Poslanci rovněž odhlasovali zákon o amnestii
pro bojovníky separatistů, kterou však podmínili složením zbraní a propuštěním zajatců. Vzbouřenci už před
hlasováním komentovali navrhované zákony chladně, slíbili nicméně jejich prostudování. Ukrajinští poslanci na
stejné schůzi také ratifikovali smlouvu o přidružení své země k Evropské unii.
17. září oznámil ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk, že na základě nového zákona zaměřeného na vymýcení
korupčních praktik spojených s předchozím režimem má být na Ukrajině prověřena loajalita u zhruba milionu
státních úředníků.
18. září oznámila kancelář polského prezidenta Bronislawa Komorowského, že Polsko vytvoří společnou
vojenskou jednotku s Litvou a Ukrajinou. Její velitelství se bude nacházet ve východopolském městě Lublin.
Telegraficky:



Dne 16. září vyslovil francouzský parlament důvěru socialistické vládě staronového premiéra Manuela Vallse,
dne 19. září představila nová polská premiérka Ewa Kopaczová svůj kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal Grzegorz
Schetyna.
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