
Týden v evropské politice (10.–16. 11. 2014) 

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

Událost týdne: 

Dne 15. listopadu se konaly na Slovensku obecní volby. Nejvíce křesel primátorů a starostů získali nezávislí 

kandidáti. Z parlamentních stran získaly nejvíce hlasů vládní sociální demokraté premiéra Roberta Fica. 

V hlavním městě Bratislavě získal post primátora Ivo Nesrovnal, který letos vystoupil  

z SDKU-DS. Nesrovnal porazil dosavadního primátora Milana Ftáčnika, kterého podporovala strana premiéra 

Roberta Fica, i organizátora protikomunistických demonstrací z roku 1989, herce Milana Kňažka. 

10. listopadu oznámila španělská vláda Mariana Rajoye, že neplánuje reagovat na to, že se v katalánském 

referendu 81 procent hlasujících vyslovilo pro nezávislost na Madridu. Hlasování zorganizovala občanská 

sdružení, protože katalánským úřadům to ústavní soud zakázal. K urnám přišla necelá polovina voličů, kteří se 

do hlasování mohli zapojit. Plebiscitu se zúčastnili i mladí lidé od 16 let. Katalánský předseda regionální vlády 

Artur Mas označil účast více než dvou milionů obyvatel provincie za jasný úspěch. Šéf opozičních socialistů 

Pedro Sanchez vyzval premiéra Rajoye, aby hledal prostor k politickému jednání s Katalánci. O španělském  

i katalánském premiérovi také prohlásil, že jsou to dva politici, kteří se odmítají vzájemně chápat. Řešení 

situace vidí socialisté ve změně španělské ústavy. Náměstkyně předsedy vlády a zároveň mluvčí kabinetu 

Soraya Sáenzová upozornila, že právo na sebeurčení ve Španělsku není možné uplatňovat kvůli ústavě. 

11. listopadu prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Sergej Markov, že dva pobaltské členské 

státy EU Estonsko a Lotyšsko mají důvod bát se Ruska kvůli údajnému útlaku ruského obyvatelstva. 

12. listopadu byl ve Velké Británii zveřejněn nejnovější průzkum veřejného mínění, podle kterého se novými 

favority voleb stali vládní konzervativci. Podle dotazníkového šetření společnosti Ipsos-MORI by pro ně nyní 

hlasovalo 32 % lidí, zatímco opoziční labouristy by volilo 29 % obyvatel. Konzervativní strana tak před svým 

největším rivalem získala nejvýraznější náskok za poslední čtyři roky. Podle průzkumu zpravodajské stanice BBC 

jsou ale preference obou největších stran vyrovnané. Konzervativní stranu by volilo 33 % dotázaných, stejně 

tak opoziční labouristy. 

13. listopadu vyzval k rezignaci předseda polské strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski 

současnou předsedkyni polské vlády Ewu Kopaczovou. Důvodem je aféra týkající se tří poslanců PiS, kteří 

falšovali cestovní doklady a tím  připravili polský Sejm o zhruba tři tisíce zlotých, tedy v přepočtu asi dvacet tisíc 

korun. Za všechno podle předsedy PiS nese odpovědnost premiérka Ewa Kopaczová. Ještě jako předsedkyně 

Sejmu údajně špatně nastavila kontrolu.  

14. listopadu oznámila média, že Polsko vyhostilo zaměstnance ruského velvyslanectví. Údajný agent ruské 

vojenské výzvědné služby GRU měl oficiálně v Polsku na starosti památníky a hřbitovy Rudé armády, podle 

informací deníku Rzeczpospolita však také zřejmě verboval v polské armádě špiony. 

16. listopadu se sešli prezidenti Visegrádské čtyřky (V4) s prezidentem Ukrajiny Viktorem Porošenkem. 

Prezidenti Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska se na bratislavské schůzce s ukrajinským 

prezidentem shodli, že březnová anexe ukrajinského poloostrova Krym Ruskem byla agresí.  

 
Telegraficky:  

 Dne 10. listopadu informovala turecká média, že prvním zahraničním hostem, kterého nový turecký 

prezident Recep Tayyip Erdogan pozve, bude Papež František.  
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