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Událost týdne: 

Dne 27. září slavnostně podepsal předseda autonomní katalánské vlády Artur Mas dekret o vypsání referenda 

o nezávislosti Katalánska na Španělském království. Referendum by se mělo konat 9. listopadu 2014. Centrální 

vláda v Madridu ale nadále tvrdí, že takové referendum je v rozporu se španělskou ústavou. Vše bude řešit 

španělský ústavní soud.  

22. září byla uvedena do funkce nová polská vláda. Polský prezident Bronislaw Komorowski  

při slavnostním ceremoniálu řekl, že nová vláda by měla připravit zemi k debatě o přijetí eura. Jednou  

z největších změn ve vládě je odchod dlouholetého šéfa diplomacie Radoslawa Sikorského. Jeho nástupcem se 

stal Grzegorz Schetyna, který vedl parlamentní výbor pro zahraniční záležitosti. V této souvislosti se ozývají 

spekulace o zmírnění polského postoje k Rusku.  

23. září prohlásil řecký premiér Antonis Samaras, že Řecko po šesti letech překonalo recesi a ve třetím čtvrtletí 

vykáže hospodářský růst. Řecký předseda vlády to prohlásil po jednání s německou kancléřkou Angelou 

Merkelovou v Berlíně. Jako pozitivní signál vidí Samaras i pokles nezaměstnanosti, která ve druhém čtvrtletí 

klesla na 26,6 procenta. Kancléřka Merkelová uvedla, že Německo je připraveno Řecku pomoci k úplnému 

překonání krize. Podle kancléřky mohou německé firmy a banky podpořit zejména malé a střední řecké 

podniky, kterým by mohly zajistit snazší přístup k úvěrům. 

24. září informovala média, že francouzská justice pozastavila soudní vyšetřování, které vedlo v červenci  

k formálnímu obvinění bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho z korupce, úplatkářství a porušení služebního 

tajemství. Obvinění, za které Sarkozymu hrozí až desetileté vězení, ale podle francouzských médií zatím dál 

platí. Nejnovější soudní rozhodnutí, po němž by mohlo následovat zrušení obvinění, je podle médií určitou 

úlevou pro Sarkozyho, který v minulých dnech oznámil svůj návrat do vysoké politiky. 

25. září řekl francouzský ministr obrany Jean-Yves Le Drian, že jeho země zvažuje poté, co islamisté zavraždili 

uneseného francouzského občana, rozšíření svých nynějších leteckých úderů proti islamistům v Iráku i na 

muslimské radikály v Sýrii. 

25. září vyzval ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk západní státy, aby nerušily vyhlášené sankce proti Rusku, 

dokud Ukrajina nezíská zpět kontrolu nad celým svým územím, a to včetně Ruskem anektovaného Krymu.   

26. září schválil britský parlament letecké údery na pozice radikálních islamistů v Iráku. Odsouhlasila je drtivá 

většina poslanců, pro jich bylo 524, proti 43. Organizace Islámský stát kromě Iráku působí i v Sýrii, tam – 

alespoň prozatím – Britové útočit nebudou. Zákonodárci tam nechtějí vojáky posílat bez posvěcení Rady 

bezpečnosti OSN. 

28. září oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov záměr zmodernizovat jaderný arzenál a konvenční 

zbraně. Podle něj jde o obranné opatření na ochranu národních zájmů. Odmítl, že by šlo o začátek nových 

závodů ve zbrojení. 

 
Telegraficky:  

 Dne 24. září oznámila světová média, že Evropská unie uvažuje o dovozu zemního plynu z Íránu, 

 dne26. září řekl prezident Petro Porošenko, že jeho země se chce stát členem Evropské unie do roku 2020.  
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