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Událost týdne: 

Dne 16. října přicestoval na státní návštěvu Srbska prezident Ruské federace Vladimir Putin. Ruský prezident se 

zúčastní se oslav 70. výročí osvobození srbské metropole sovětskou armádou. Během návštěvy Vladimir Putin 

podepsal několik obchodních smluv a projednal projekt plynovodu South Stream. Během návštěvy se ruská 

hlava státu také sešla s nejvyššími představiteli srbské politické scény. 

13. října oznámila britská média, že na londýnském letišti Heathrow začnou testovat cestující ze západní Afriky 

kvůli případné nákaze ebolou. Pasažérům ze zemí nejvíce postižených smrtelnou chorobou bude zdravotnický 

personál měřit v první řadě teplotu. 

14. října oznámil předseda katalánské vlády Artur Mas, že jeho vláda uspořádá neoficiální hlasování o 

nezávislosti země. Konat by se mělo v termínu původně plánovaného referenda, které v pondělí Katalánci pod 

tlakem ústavního soudu odvolali, tedy 9. listopadu. 

15. října oznámil předseda ruské vlády Dmitrij Medveděv, že obnovení vztahů Ruska se Spojenými státy není s 

nynějšími "destruktivními" a "hloupými" sankcemi možné. Podle Medveděva je jakékoli naznačování "resetu" 

vztahů, jak se o něm v září zmínil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, vyloučeno. "Ne, samozřejmě ne. To je 

naprosto nemožné. Aby bylo jasné: my jsme s těmito sankcemi nepřišli. Byli to naši mezinárodní partneři." 

zdůraznil premiér. 

16. října sdělila německá kancléřka Angela Merkelová, že evropské země musejí pokračovat ve snaze o 

zlepšování stavu veřejných financí a posilování své konkurenceschopnosti, protože dluhová krize v eurozóně 

stále ještě nebyla překonána a její příčiny zatím nebyly odstraněny.  

16. října oznámil mluvčí Evropského parlamentu Jaume Duch-Guillot, že po odchodu jedné ze členek se v 

Evropském parlamentu rozpadla euroskeptická frakce Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD). Členem 

frakce byl mimo jiné český europoslanec za Svobodné Petr Mach, který situaci označil za "ránu pod pás". Frakci 

dnes opustila lotyšská europoslankyně Iveta Griguleová. Frakce byla spojována především s britskou Stranou 

nezávislosti spojeného království (UKIP) Nigela Farage. Kromě 24 britských europoslanců byli ve frakci se skoro 

pěti desítkami členů největší skupinou Italové z Hnutí pěti hvězd (M5S) Beppeho Grilla. Po dvou poslancích 

měla v EFDD nacionalistická formace Švédští demokraté a litevský Pořádek a spravedlnost exprezidenta 

Rolandase Paksase. 

17. října se podruhé sešli ukrajinský prezident Viktor Porošenko a prezident Ruské federace Vladimir Putin. 

Setkání se uskutečnilo na euroasijském summitu v italském Miláně. Britský premiér David Cameron po jednání 

prezidentů Ruska a Ukrajiny prohlásil, že západní země své sankce neodvolají, dokud Rusko nezačne 

respektovat dohody o míru na Ukrajině. 

 

 
Telegraficky:  

 Dne 16. října ratifikoval asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem 
slovenský prezident Andrej Kiska. Slovenská republika se tak zařadila mezi první státy Evropské unie, 
kde byly asociační dohody ratifikovány.  

 


