
Týden v evropské politice (27. 10. – 2. 11. 2014) 

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2014 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracoval: Lukáš Rieger  

Událost týdne: 

Dne 28. října se konala masová demonstrace v maďarské Budapešti proti plánované internetové dani.  

V průběhu dvou dní to byl už druhý protest, ale tentokrát neskončil vandalismem jako dříve. Po skončení 

demonstrace ještě pár tisíc lidí došlo k parlamentu, kde vztyčili vlajku Evropské unie, která na budově nevisí. 

Minulý týden oznámila maďarská vláda návrh daní na rok 2015, kde se objevila také platba za gigabajt 

přenesených dat. Ta by měla v přepočtu činit asi 15 korun. Platit by ji měly internetové společnosti. To se ale 

nelíbí lidem, a proto se vydali do ulic protestovat. Předpokládají, že společnosti přenesou daňovou zátěž na ně, 

a to povede ke zdražení internetového připojení. Dne 31. října pak maďarský předseda vlády Viktor Orbán 

prohlásil, že kontroverzní zákon bude stažen. 

27. října oznámila francouzská vláda, že hodlá snížit rozpočtový deficit v příštím roce o dalších 3,6-3,7 miliardy 

eur (až 103 miliard Kč), aby vyhověla tlaku Bruselu a partnerů z Evropské unie. Francouzský ministr financí 

Michel Sapin řekl, že jeho země tím respektuje rozpočtová pravidla EU.  

27. října uvedl italský ministr hospodářství a financí Pier Carlo Padoan, že Itálie uskuteční dodatečná opatření 

ke snížení rozpočtového deficitu v příštím roce o zhruba 4,5 miliardy eur (téměř 125 miliard Kč), aby splnila 

rozpočtové požadavky Evropské unie.  

28. října rozhodli vyslanci členských států Evropské unie (EU), že EU zachová sankce proti Rusku za jeho účast v 

konfliktu na Ukrajině. Ke zmírnění nebo zrušení restrikcí není žádný důvod. 

29. října oznámila média, že Francie pozdrží rozhodnutí o dodávce vrtulníkové lodi Mistral Ruské federaci  

o několik týdnů. Francouzský ministr obrany Jean Yves Le Drian prohlásil, že podmínka trvalého klidu zbraní  

na Ukrajině zatím není splněna.  

30. října se Ukrajina a Rusko dohodly na obnovení dodávek plynu přes ukrajinské území. Dohoda by měla 

zajistit, že Rusko přes zimu nepřeruší dodávky plynu na Ukrajinu a dále do Evropy. Podle německého 

eurokomisaře pro energetiku Günthera Oettingera je Kyjev i s pomocí Mezinárodního měnového fondu  

a Evropské unie schopen uhradit veškeré své účty.  

1. listopadu se konala masová demonstrace v irské metropoli Dublinu. Nejméně 100 000 lidí demonstrovalo 

proti nové dani za dodávky vody. Jde o jedno z opatření, která mají zemi pomoct se splácením mezinárodní 

úvěrové pomoci. Protestní pochody se konaly v rámci kampaně Right2Water (Právo na vodu) a byly jedněmi  

z největších od roku 2008, kdy země začala zvyšovat daně a omezovat výdaje kvůli finanční krizi.  

2. listopadu se konaly na východě Ukrajiny (v neuznaných proruských republikách) volby. V takzvané Doněcké 

lidové republice se volební místnosti zavřely v 18 hodin SEČ, ale v sousední Luhanské republice kvůli 

enormnímu zájmu přidali dvě hodiny.  

 

 
Telegraficky:  

 Dne 29. října skončil ve funkci předsedy Evropské komise José Manuel Barroso, který se tak  
po 424 zasedáních Evropské komise rozloučil. Barroso stál v čele Evropské komise deset let.  
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