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Událost týdne: 

Dne 24. ledna sdělil na mezinárodním ekonomickém fóru v Davosu britský předseda vlády David Cameron, že 

dokáže vyjednat pro svou zemi nové podmínky členství v Evropské unii. David Cameron znovu zopakoval 

výhrady vůči systému volného pohybu osob, který údajně umožňuje zneužívání britského sociálního systému. 

Nové podmínky členství by podle britského premiéra udržely Spojené Království v Evropské unii. 

20. ledna informovaly britské deníky, že britská královna Alžběta II. se údajně chystá přenechat část 

panovnických povinností svému synovi Charlesovi. Zatím se sloučí jejich tiskové úřady, takže napříště budou 

veškerá tisková sdělení týkající se panovnice a jejího syna pocházet z jednoho zdroje. 

21. ledna hovořil prezident Ruské federace Vladimir Putin s prezidentem USA Barackem Obamou. Hovor se 

uskutečnil v rámci mezinárodní konference o Sýrii, která oficiálně začne v Ženevě ve středu 22. ledna 2014. 

Podle tiskové zprávy Kremlu se hovor uskutečnil na podnět prezidenta USA a měl se týkat jaderného iránského 

jaderného programu a rusko-amerických vztahů. 

21. ledna zahájila Evropská unie oficiální přístupová jednání se Srbskem. Přístupová jednání s Evropskou unií 

bude doprovázet prosazování řady reforem, prohlubování demokracie, lidských práv a svobody. Jednou 

z podmínek je hraniční a diplomatické urovnání vztahů s Kosovem. 

22. ledna obdržel maďarský olympijský výbor teroristickou hrozbu před zimní olympiádou v ruském Soči. 

Budapešť o varování informovala Mezinárodní olympijský výbor i organizátory zimních olympijských her. 

V dalších dnech dostalo podobné hrozby několik dalších olympijských výborů po celém světě. 

23. ledna řekl italský ministr hospodářství Fabrizio Saccomannni, že Itálie by mohla z privatizace podílů ve 

státních firmách během příštích dvou let získat osm až deset miliard eur (220 až 275 miliard Kč). Hlavní část 

příjmů z plánovaného prodeje podílů ve státních podnicích získá vláda již v letošním roce. Privatizační proces 

by ale podle ministra měl být završen až v příštím roce. 

24. ledna oznámila britská Labouristická strana, že hodlá předložit plán, který by zvýšil počet vpuštěných 

uprchlíků ze Sýrie do Velké Británie. Labouristé požadují, aby se o tomto hlasovalo v Parlamentu. Premiér 

David Cameron se k plánu opozice staví skepticky. 

25. ledna nabídl ukrajinský prezident Viktor Janukovyč vůdcům opozice vedoucí místa v rekonstruované vládě. 

Arsenij Jaceňuk se měl stát novým premiérem a jeho kolega Vitalij Kličko vicepremiérem pro humanitární 

záležitosti. Ukrajinská opozice nabídku nepřijala. Opoziční lídr Arsenij Jaceňuk zopakoval, že opozice nehodlá 

přistoupit na podmínky prezidenta Janukovyče. Prioritami podle jeho slov zůstává podpis asociační dohody s 

Evropskou unií, propuštění politických vězňů včetně Julie Tymošenkové a vypsání předčasných voleb. 

 

Telegraficky: 

 Dne 20. ledna rozhodli ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie, že EU vyšle vojáky do násilím 
zmítané Středoafrické republiky, 

 dne 24. ledna oznámila Evropská centrální banka, že se rozhodla omezit poskytování půjček 
komerčním bankám v amerických dolarech. 
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