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Událost týdne: 

Dne 17. listopadu byly zveřejněny výsledky druhého kola prezidentských voleb v Rumunsku. Vítězem voleb se 

stal etnický Němec Klaus Iohannis, který získal 54,5 % hlasů. Klaus Iohannis ve druhém kole porazil kandidáta 

vládních sociálních demokratů a současného premiéra Victora Pontu (45,5 %). Iohannis ujistil, že dosavadní 

směr zahraniční politiky země zůstane zachován. Rumunsko bude pokračovat ve strategickém partnerství se 

Spojenými státy a nezmění se ani jeho úloha v Severoatlantické alianci a v Evropské unii.  

17. listopadu byly zveřejněny definitivní výsledky polských komunálních voleb, které se konaly v neděli 16. 11. 

2014. Ve volbách zvítězila opoziční pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) se ziskem 31,5 % hlasů, 

následována vládnoucí stranou Občanská platforma (PO) s 27,3 %. Polská lidová strana (PSL) získala 17 % hlasů 

Svaz demokratické levice (SLD) 8,8 %. Nová pravice získala 4,23 % hlasů, Národní hnutí (Ruch Narodowy, RN) 

1,7 % a Pravá demokracie 0,7 %. K volebním urnám přišlo podle agentury Ipsos 46,4 % voličů.  

18. listopadu zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat zprávu o počtu přistěhovalců v zemích Evropské unie. 

Podle údajů Eurostatu přibližně 818 000 osob získalo v roce 2012 občanství některé ze zemí Evropské unie.      

Tři čtvrtiny všech lidí, kteří v roce 2012 získali občanství členské země unie, se staly občany Británie (23,7 % 

všech udělených občanství), Německa (14 %), Francie (11,7 %), Španělska (11,5 %), Itálie (8 %) nebo Švédska 

(6,1 %). Obecně byli v EU největší skupinou, která občanství získala, lidé původem z Maroka – 59 300 lidí, 53 % 

z nich se stalo občany Itálie nebo Francie. Z občanů členské země EU se v roce 2012 stalo občany jiného státu 

25 200 Rumunů, 12 800 Poláků a 7 900 Italů. Lidé, kteří nové občanství získali, jsou v průměru mladší než 

stávající občané zemí unie: 31,4 roku proti 41,6. Přes 35 procent z nich bylo mladších 25 let a přes 58 procent 

bylo mezi 25 a 54 lety. 

19. listopadu se sešli ministři zahraničí Ruské federace a Spolkové republiky Německo. Sergej Lavrov a Frank-

Walter Steinmeier spolu v Moskvě jednali o ukrajinské krizi. Oba ministři se shodli, že dohody z Minsku se musí 

respektovat. Frank-Walter Steinmeier považuje za klíčové vytvoření demilitarizovaného pásma, 

monitorovaného OBSE, Sergej Lavrov zase zapojení povstalců do dialogu. 

20. listopadu řekl ukrajinský prezident Petro Porošenko, že už nebude čekat na další jednání rusko-ukrajinské 

demarkační komise a hranici s Ruskem vyznačí Ukrajina jednostranně. Premiér Arsenij Jaceňuk oznámil,           

že realizace plánu začne okamžitě.   

21. listopadu byly zveřejněny výsledky doplňovacích voleb do britského parlamentu. Druhého poslance ve své 

historii získala Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP). Doplňující volby se konaly v obvodě Rochester    

a Strood jihovýchodně od Londýna poté, co Mark Reckless v září opustil konzervativce a přestoupil do UKIP.      

V hlasování Reckless porazil kandidátku z konzervativní strany rozdílem téměř 3 000 hlasů. 

22. listopadu byla sestavena nová vládní koalice na Ukrajině.  K Bloku prezidenta Petra Porošenka a Lidové 

frontě premiéra Jaceňuka se přidají tři menší prozápadně orientované strany. Jde o Svépomoc lvovského 

starosty Andrije Sadového, populistickou Radikální stranu a stranu Vlast bývalé premiérky Julije Tymošenkové. 

 
Telegraficky:  

 Dne 17. listopadu se konala demonstrace v maďarské Budapešti před místním parlamentem. 

Demonstranti požadovali demisi současné vlády.  

 


