Týden

v evropské politice (24.–30. 11. 2014)

Událost týdne:
Dne 29. listopadu byl zvolen bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy předsedou pravicového Svazu pro
lidové hnutí. Sarkozy získal 65 % hlasů, jeho nejvážnější konkurent Bruno Le Maire dostal třicet procent.
Hlasovalo se prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Sarkozyho cílem bude sjednotit pravici a nabídnout
Francouzům alternativu k socialistům a prezidentu Hollandovi, jehož popularita je na rekordně nízké úrovni.
24. listopadu oznámila polská opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS), že odmítá uznat výsledky
komunálních voleb, které byly podle PiS zmanipulované. Vládnoucí Občanská platforma kritiku odmítá. Sčítání
hlasů provázely technické problémy s počítačovým systémem a necelá pětina hlasů byla neplatná. Skoro celá
národní volební komise proto podala demisi. Proti spornému sčítání protestovali stoupenci opozice v několika
polských městech.
24. listopadu vypovídal před soudem bývalý portugalský předseda vlády José Sócrates , kterého o víkendu
zadržela policie na letišti. Bývalý premiér socialistické vlády je podezřelý z korupce, praní špinavých peněz a
daňových úniků.
25. listopadu označila litevská prezidentka Dalia Grybauskaite Rusko za teroristický stát. Ruští politici pak
označili výroky litevské prezidentky za skandální. Rusko zatím nezavedlo Litvě sankce nad rámec opatření proti
západním zemím, v praxi je už ale uplatňuje.
26. listopadu se shodla německá koaliční vláda, že v dozorčích radách velkých německých firem bude sedět
nejméně 30 % žen. Pokud se firmy nebudou držet této kvóty pro ženy, hrozí jim za to zákonné postihy. Pokud
se nenajde vhodná kandidátka, má zůstat její místo volné do té doby, dokud se taková kandidátka
neobjeví. Argumenty bavorské CSU, že v době slábnoucího ekonomického růstu mohou kvóty pro ženy výkon
podniků spíše oslabit, v koaličních jednáních nakonec neobstály.
27. listopadu poprvé po volbách zasedl ukrajinský parlament. Proevropské strany mají dohromady pohodlnou
většinu téměř tří set křesel. Ukrajinský prezident Petro Porošenko na první schůzi nového parlamentu
prohlásil, že Kyjev musí odmítnout být neutrální, protože neposkytuje záruky bezpečnosti.
28. listopadu navštívil Turecko papež František. Na úvod návštěvy se papež sešel s tureckým prezidentem
Erdoğanem, potom veřejně odsoudil náboženský radikalismus. S tureckým premiérem mluvil o radikálním
hnutí Islámský stát.
30. listopadu navštívil katalánský region španělský premiér Mariano Rajoy. Na sjezdu své strany v Barceloně
zopakoval, že odmítá vyjednávat s Katalánskem o jeho nezávislosti. Nedávné nepovolené referendum
o samostatnosti katalánského regionu Rajoy znovu označil za nezdar. Připomněl, že dvě třetiny Katalánců se ho
nezúčastnily.

Telegraficky:


Dne 30. listopadu se v Moldavsku konaly parlamentní volby. Předvolební průzkumy předpovídají zisk až čtvrtiny
hlasů moldavským komunistům.
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