Týden

v evropské politice (27. 1. – 2. 2. 2014)

Událost týdne:
Dne 28. ledna nabídl ukrajinský premiér Mykola Azarov prezidentovi Viktoru Janukovyčovi svou
rezignaci. Azarovova demise je jednou z klíčových podmínek opozice na urovnání vnitrostátní krize. Prezident
Janukovič následně demisi přijal. Zároveň nařídil všem ministrům, aby setrvali ve svých funkcích, a to až do
vzniku nové vlády. Do vytvoření nové vlády povede kabinet dosavadní vicepremiér Sergej Arbuzov. Dne 29.
ledna pak ukrajinský parlament schválil zákon o amnestii pro zadržené účastníky opozičních demonstrací.
Podmínkou ale je, aby protestující opustili většinu vládních budov, které obsadili. Opozice však návrh odmítla
podpořit a nadále trvá na důraznějších požadavcích, jako je vypsání předčasných parlamentních a
prezidentských voleb.
27. ledna navštívil francouzský prezident François Hollande Turecko. Francouzský prezident při své návštěvě
vyzval Turecko, aby zpytovalo svědomí kvůli masakru stovek tisíc Arménů v roce 1915. Hollande také turecké
vládě vzkázal, že o vstupu Turecka do EU by se ve Francii hlasovalo v referendu.
29. ledna se konal mimořádný summit visegrádské čtyřky (V4) v Budapešti, kde předsedové vlád V4 podpořili
co nejklidnější a demokratické řešení ukrajinské krize. Premiéři na večerním jednání přijali společné prohlášení,
v němž odsoudili násilnosti na Ukrajině, která sousedí se třemi ze čtyř států visegrádské skupiny.
29. ledna předstoupila kancléřka Angela Merkelová před poslance Bundestagu s vládním programem své nové
vlády. Velkou část svého proslovu věnovala Angela Merkelová evropské ekonomice.
30. ledna podpořila Dolní sněmovna britského parlamentu návrh zákona umožňující ministryni vnitra zbavit
britského občanství osoby, které jsou podezřelé z terorismu a narodily se v zahraničí. Podle ministryně vnitra
Theresy Mayové se návrh týká naturalizovaných Britů, kteří by vážně ohrozili "životní zájmy země". Zákon i
dodatek ještě musí projít jedním čtením v Dolní sněmovně a musí jej projednat Sněmovna lordů.
31. ledna zablokovala britská Sněmovna lordů návrh zákona o referendu o setrvání Spojeného království
v Evropské unii. Členové horní sněmovny britského parlamentu zastavili projednávání návrhu zákona ve
výboru, takže již nebude dost času na to, aby prošel všemi potřebnými legislativními fázemi.
1. února začala v Mnichově mezinárodní bezpečnostní konference týkající se především vztahů mezi Ukrajinou,
Ruskem a Evropskou unií. Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen řekl, že Severoatlantická aliance a
Rusko by měly pokročit k naplnění strategického partnerství, protože v bezpečnostní oblasti mají společné
zájmy. Evropský prezident Herman Van Rompuy zmínil, že budoucnost Ukrajiny je v EU. Podle amerického
ministra zahraničí Johna Kerryho nesmí být Ukrajinci nuceni vázat se k jedné zemi a musí mít možnost volby.
Ruský ministr zahraničí Lavrov naproti tomu kritizoval násilí ze strany protivládních demonstrantů a vyčetl
západním představitelům, že tyto incidenty neodsuzují. Na okraj bezpečnostní konference v Mnichově se
nakonec sešli ministři zahraničí USA John Kerry a Íránu Džavád Zaríf.
Telegraficky:
 Dne 28. ledna oznámil jednaosmdesátiletý poslanec rakouského parlamentu a lídr politické strany
Team Stronach Frank Stronach, že se vzdává poslaneckého mandátu,
 dne 31. ledna vydal Evropský statistický úřad Eurostat zprávu ke stavu nezaměstnanosti v zemích
Evropské unie. Míra nezaměstnanosti v celé osmadvacítce zemí EU v posledním měsíci loňského roku
poklesla o 0,1 % na úroveň 10,7 %.
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