Týden

v evropské politice (6. 10. – 12. 10. 2014)

Událost týdne:
Dne 10. října byly zveřejněny výsledky doplňovacích voleb do Dolní sněmovny britského parlamentu. Poprvé
v historii se do Dolní sněmovny dostal zástupce Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP). Poslanec
Douglas Carswell, který nedávno opustil Konzervativní stranu a podal demisi na post poslance, nyní kandidoval
za stranu UKIP a získal téměř 3/5 hlasů (celkem 21 113 hlasů, 60%). Vedení strany UKIP, která vznikla v roce
1993 a letos na jaře vyhrála volby do Evropského parlamentu v Británii, věří v úspěch i v parlamentních volbách
na jaře 2015. Naopak v doplňovacích volbách na severu Anglie si poslanecké křeslo udrželi opoziční labouristé,
avšak jen těsně před UKIP.
6. října byly definitivně potvrzeny výsledky voleb do bulharského parlamentu. Předčasné volby vyhrála
středopravá strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) někdejšího premiéra Bojka Borisova, která
získala 32,7 % hlasů. Ačkoli strana mohutně finišovala v předvolební kampani, nezíská absolutní většinu
v parlamentu. GERB získal ve 240 členném parlamentu pouze 85 křesel. K většině je ale zapotřebí 121 hlasů.
Na druhém místě skončila bulharská sociální demokracie, kterou volilo 15,4 % občanů (40 křesel). Třetí místo
obsadilo Hnutí za práva a svobody, reprezentující tureckou menšinu (14,8 %, 39 křesel). Čtyřprocentní hranici
nutnou ke vstupu do parlamentu překonalo dalších pět stran. Koalice několika středových stran s názvem
Reformátorský blok získala 8,9 %, následuje koalice dvou nacionalistických stran s názvem Patriotistický blok,
která získala 7,3 % hlasů. Populistické hnutí Bulharsko bez cenzury získalo 5,7 % hlasů, nacionalistická strana
Útok pak obdržela 4,5 %, jako poslední stranou, která se dostala do parlamentu je, Alternativa pro bulharský
rozvoj (4,2 %), která se profiluje jako alternativa k sociální demokracii. Analytici se shodli, že sestavit
akceschopnou vládu bude velice složité a zemi hrozí další předčasné volby.
7. října oznámila média, že koaliční vláda nového švédského premiéra Stefana Löfvena se dohodla na zvýšení
daní pro ty, jejichž měsíční plat je větší než 50 000 švédských korun (151 000 Kč). Nová hranice zdanění vyšších
příjmů je výsledkem kompromisu. Sociální demokrat Löfven původně navrhoval 60 000 korun, zatímco koaliční
Zelení chtěli zatížit vyššími odvody lidi s platem od 40 000 korun měsíčně. Vláda také představila plány
sociálního systému, který není motivován ziskem. Záměr mimo jiné počítá s tím, že školy či nemocnice v zemi
nebudou provozovat společnosti či lidé, jejichž cílem je pouze produkovat zisk.
8. října oznámila média, že dva výbory Evropského parlamentu v hlasování odmítly podpořit slovinskou
expremiérku Alenku Bratušekovou jako členku a místopředsedkyni budoucí Evropské komise. Alenka
Bratušeková následně rezignovala na funkci v budoucí Evropské komisi. Informaci následující den potvrdil
předseda nadcházející komise Jean-Claude Juncker.
9. října zvolili poslanci krymského parlamentu nejvyšším představitelem země a zároveň premiérem Sergeje
Aksjonova. Poslanci krymské státní rady zvolili Sergeje Aksjonova jednomyslně. Ten bude teď formovat novou
vládu Krymské republiky, jejíž připojení k Rusku většina západních zemí neuznala.

Telegraficky:




Dne 6. října uvedl britský deník The Times, že desítky tureckých rukojmí zajatých extremisty z Islámského státu
(IS) v Iráku turecká vláda údajně vyměnila až za 180 vězněných radikálů, včetně osmi občanů ze zemí Evropské
unie,
dne 12. října se konaly parlamentní volby v Bosně a Hercegovině. V zemi navíc proběhly volby do prezidia.
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