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Událost týdne: 

Dne 5. prosince zvolil durynský parlament nového předsedu své zemské vlády. Stal se jím Bodo Ramelow (Die 

Linke). Od roku 1989 poprvé v čele durynské vlády stane politik postkomunistické Die Linke. Právě 

postkomunisté mají společně se sociální demokracií (SPD) a zelenými v zemském parlamentu těsnou většinu 

jednoho hlasu. V Durynsku tak po 24 letech končí vláda pravicové CDU. Proti zvolení Remalowa demonstrovalo 

před parlamentem několik tisíc lidí.  

1. prosince byly zveřejněny konečné výsledky moldavských parlamentních voleb. Trojice stran orientujících se 

na užší spolupráci s Evropskou unií - Liberálně-demokratická strana Moldavska (PLDM), Liberální strana a 

Demokratická strana - získala v zákonodárném sboru 55 z celkových 101 mandátů. Předseda PLDM expremiér 

Vlad Filat už také oznámil, že začal s partnery jednat o obnovení vládní koalice. Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě (OBSE) označila volby za demokratické, svobodné a dobře zorganizované. Podle ruského 

ministerstva zahraničí ale není možné  navzdory tomuto prohlášení OBSE opomíjet fakt, že během hlasování i 

přípravy voleb docházelo k závažným narušením. Před volbami vyloučil Moldavský nejvyšší soud proruskou 

stranu Patria z voleb kvůli tomu, že přijímala peníze ze zahraničí. Některé průzkumy veřejného mínění jí 

slibovaly až 15 % hlasů. 

2. prosince schválilo francouzské Národní shromáždění rezoluci, podle které Francouzi uznávají Palestinu jako 

nezávislý stát. Pro rezoluci v Národním shromáždění hlasovalo 399 poslanců z řad socialistů a levice. Pravice 

byla proti. Rezoluce není pro vládu závazná, má však symbolický význam. Socialisté, kteří text rezoluce 

předložili, soudí, že řešení blízkovýchodního konfliktu spočívá v existenci dvou samostatných států – 

izraelského a palestinského. Pravicoví poslanci byli původně připraveni se hlasování zdržet, nakonec však 

hlasovali na přímý pokyn nového šéfa Svazu pro lidové hnutí (UMP) Nicolase Sarkozyho proti rezoluci.  

3. prosince oznámila média, že švédský premiér Stefan Löfven při nočním jednání o záchraně svého kabinetu 

neuspěl. Nová švédská menšinová vláda v čele se sociální demokracií je ve sporu s koaličním partnerem 

Švédskou demokracií, která odmítla podpořit vládní návrh rozpočtu. Löfven už dříve prohlásil, že nemůže 

zůstat v čele vlády, pokud nezíská pro rozpočet většinovou podporu. Dne 4. prosince pak švédští demokraté 

podpořili pravicovou opozici a při hlasování o rozpočtu nepodpořili návrh kabinetu. Švédsko tak nejspíš čekají 

předčasné volby. 

4. prosince pronesl ruský prezident Vladimir Putin svůj každoroční projev o stavu ruské federace. Ruský 

prezident před poslanci řekl, že kdo legalizuje své peníze v Rusku, měl by mít jistotu, že nebude mít problémy  

s úřady. Putin se také zmínil o dění na Ukrajině a anexi Krymu. „Pro Rusko mají Krym a Sevastopol obrovský 

civilizační a sakrální význam. Stejně jako Chrámová hora v Jeruzalémě, pro ty, kteří vyznávají islám a judaismus. 

Přesně tak k tomu budeme přistupovat odteď a navždy.“ 

 

 
Telegraficky:  

 Dne 1. prosince řekl ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk, že jeho země dostane od Evropské investiční banky  

150 milionů eur (4,1 miliardy Kč) na modernizaci svého úseku tranzitního plynovodu, který přepravuje plyn  

z Ruska do Evropy. 

 

 


