Týden

v evropské politice (29. 9. – 5. 10. 2014)

Událost týdne:
Dne 4. října proběhly parlamentní volby v Lotyšsku. Do stočlenného jednokomorového parlamentu (Saeim) se
volilo proporčním systémem s 5% uzavírací klauzulí. Je zajímavé, že podle zákona o volbách nedisponují
volebním právem osoby, které pracovaly na území Lotyšska a byly placeny SSSR, byly ve službách
kontrarozvědky a státní bezpečnosti. Volby vyhrála sociální demokracie (Centrum shody), která získala 23,26 %
hlasů (24 křesel), na druhém místě skončila vládní Jednota (Unity) pod vedením dosavadní premiérky Laimdoty
Straujumaové (21,62 % hlasů, 23 křesel). Třetí místo patří koalici Zelených a Farmářské strany
(19,74 %, 21 křesel), následuje Národní aliance s 16,5 % (17 křesel), hnutí Lotyšsko ze srdce (6,91 %, 7 křesel)
a Asociace regionů (6,47 %, 8 křesel). K volbám přišlo 58,83 % oprávněných voličů. Podle předběžných
informací bude pokračovat středo-pravicová koalice Jednoty, Zelených a Národní aliance.
29. září se konaly doplňovací volby do francouzského Senátu. Poprvé v historii získala v horní komoře
francouzského parlamentu zastoupení nacionalistická Národní fronta, která úpěla ve dvou obvodech. Senát
není tak důležitým orgánem francouzské ústavnosti, ale může přesto brzdit některé zákony. Doplňovací volby
do Senátu celkově vyhrála pravice, získala tak nad horní komorou parlamentu kontrolu poprvé od roku 2011.
Národní shromáždění stále kontrolují socialisté, jejichž podpora ve Francii ale klesá. Národní fronta si připsala
po komunálních volbách další významný triumf.
29. září pozastavil španělský ústavní soud uspořádání nezávazného referenda o nezávislosti Katalánska, které
na listopad plánuje katalánská regionální vláda. Soud, který musí zvážit, zda toto hlasování neporušuje
španělskou ústavu, tak reagoval na žádost ústřední vlády v Madridu, která, jak prohlásil premiér Mariano
Rajoy, chce, aby soud označil referendum za nezákonné.
30. září zveřejnil Evropský statistický úřad - Eurostat zprávu k míře nezaměstnanosti v zemích platících eurem
a v celé Evropské unii. Míra nezaměstnanosti v eurozóně zůstala v srpnu na úrovni 11,5 %, na níž byla
i v předešlých dvou měsících. V celé Evropské unii se nezaměstnanost ve srovnání s červencem snížila
o desetinu bodu na 10,1 %.
1. října vyjádřil polský parlament důvěru nové vládě premiérky Ewy Kopaczové. Podle očekávání hlasovali pro
nový kabinet všichni poslanci Kopaczové Občanské platformy (PO) i menšího koaličního partnera Polské strany
lidové (PSL). Spolu s hlasy liberálního Tvého hnutí (TR) a nezávislých poslanců získala vláda celkem
259 hlasů, zatímco proti bylo 183 zástupců opozice.
3. října oznámila média, že Ruská federace tajně udělila ruské občanství bývalému ukrajinskému prezidentovi
Viktoru Janukovičovi, který po únorovém převratu uprchl do Ruska a žije v Rostově
na Donu. Informaci potvrdil poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Ruská strana tvrzení
nevyvrátila ani nepotvrdila.
5. října skončily parlamentní volby v Bulharsku. Bulharský parlament je jednokomorový s 240 poslanci. Volby
probíhají v Bulharsku proporčním systémem s % volební klauzulí pro strany i koalice. Vítězem voleb se stala
strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) někdejšího premiéra Bojka Borisova, kterou podle odhadů
volilo 34 % občanů.
Telegraficky:


Dne 29. září oznámilo parlamentní shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, že Cenu Václava Havla za lidská práva pro rok
2014 získal ázerbájdžánský obhájce lidských práv Anar Mammadli.
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