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Událost týdne: 

Dne 3. listopadu oznámila rumunská státní volební komise oficiální výsledky prvního kola prezidentských voleb. 

O post rumunského prezidenta se ve druhém kole voleb utkají dosavadní premiér Victor Ponta a starosta 

města Sibiu Klaus Iohannis. Ponta získal 40 % hlasů, etnický Němec Johanis získal 32,1 % hlasů. Druhé kolo se 

uskuteční 16. listopadu 2014.  

3. listopadu oficiálně potvrdily volební komise ve východoukrajinském Doněcku a Luhansku, že ve volbách 

zvítězili dosavadní vůdci vzbouřeneckých republik Alexandr Zacharčenko a Igor Plotnickij. Kyjev ani západní 

země tyto volby neuznaly. OSN je označila za neužitečné. Po sečtení sta procent hlasů oznámily volební 

komise, že dosavadní premiér takzvané Luhanské lidové republiky Igor Plotnický získal 64 %. 

4. listopadu oznámila britská média, že poslanci westminsterského parlamentu zřejmě postaví mimo zákon 

potraty na základě pohlaví plodu. Chtějí tak zacelit mezeru v zákoně, která neumožňuje stíhat osoby, které by 

se takového jednání dopustily. V současném znění legislativy nefiguruje pohlaví plodu jako jedna z možností 

pro předčasné ukončení těhotenství. Interrupční zákon z roku 1967 ale výslovně neříká, že selektivní potrat  

na základě pohlaví je ilegální.  

5. listopadu řekl ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk, že jeho vláda pozastaví výplatu sociálních dávek a dotací  

v oblastech, které ovládají proruští rebelové. Vláda prý nehodlá financovat teroristy.  

6. listopadu začala nejdelší stávka v dějinách Německých drah. Strojvedoucí budou stávkovat čtyři dny,  

do pondělního rána. Vedení firmy se pokusilo bojkot na poslední chvíli odvrátit smírnou dohodou. Do věci se 

nezvykle vložila i kancléřka Angela Merkelová, ale ani to nepomohlo. 

7. listopadu překročila kolona s 32 tanky rusko-ukrajinské hranice a zamířila směrem  do města Krasny Luch  

v Luhanském regionu. S informací přišel mluvčí ukrajinské Rady národní bezpečnosti Andrij Lysenko. Také 

vedení Severoatlantické aliance potvrdilo, že v oblasti zaznamenalo zvýšenou aktivitu ruských jednotek. 

8. listopadu řekla vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku Federica Mogheriniová, že všechny členské 

státy Evropské unie si přejí, aby vznikl stát Palestina. Federica Mogheriniová to oznámila na návštěvě Izraele.  

V Ramalláhu pak prohlásila, že Jeruzalém by měl být hlavním městem dvou států, tedy jak Izraele, tak 

Palestiny. 

9. listopadu řekla německá kancléřka Angela Merkelová během oslav 25. výročí pádu Berlínské zdi, že pád 

Berlínské zdi ukazuje, že je možné překonat diktatury a zastavit omezování svobody a lidských práv.  

9. listopadu začalo neoficiální katalánské referendum o nezávislosti regionu.  Pět a půl milionu voličů  

v provincii může vyjádřit názor, zda chtějí katalánský region jako nezávislý stát. O referendum byl velký zájem, 

největší v Barceloně.  

 
Telegraficky:  

 Dne 3. listopadu řekla německá kancléřka Angela Merkelová, že připouští možnost vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie, 

 4. listopadu oznámil ukrajinský prezident Viktor Porošenko, že hodlá zrušit zákon o zvláštním statusu 
Doněcké a Luhanské oblasti. 
 


