Týden

v evropské politice (8.–14. 12. 2014)

Událost týdne:
Dne 9. prosince byla německá kancléřka Angela Merkelová poosmé v řadě zvolena předsedkyní
Křesťanskodemokratické unie (CDU). Ve volbě, v níž neměla protikandidáta, získala 96,7 procenta hlasů
delegátů stranického sjezdu. Merkelová povede CDU další dva roky, v čele strany je od roku 2000. Merkelová je
v současnosti třetí nejdéle sloužící předsedkyní CDU, déle v čele strany stáli pouze bývalí kancléři Konrad
Adenauer a Helmut Kohl.
8. prosince schválil řecký parlament rozpočet na příští rok. Počítá s nižším rozpočtovým deficitem, vyšším
hospodářským růstem a vyrovnanému rozpočtu se blíží nejvíce za posledních několik desítek let.
9. prosince rozhodl irský parlament, že přijme prohlášení, ve kterém uznává Palestinský stát s hranicemi z roku
1967 a hlavním městem západním Jeruzalémem. Podobná prohlášení již přijala Francie, Velká Británie nebo
Švédsko.
10. prosince podpořili poslanci maďarské vládní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána návrh svého člena
Mátého Kocsise, aby děti ve věku 12 až 18 let každoročně podstupovaly drogové testy. Nebudou je však prý
chtít prosadit plošně, jak Kocsis původně požadoval, zapotřebí bude souhlas rodičů. Návrh vyvolal kritiku
z řad levicové opozice, odborníků na drogovou závislost i politických a lidskoprávních aktivistů. Podle nich by
testy představovaly narušení osobní svobody, traumatizaci dětí a navíc by zatížily už tak podfinancovaný sektor
veřejného zdravotnictví.
10. prosince připustil bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski, že na polské půdě byly tajné věznice
CIA. Polští politici jejich existenci dosud popírali. Z nové americké zprávy o práci CIA ale vyplývá, že američtí
vyšetřovatelé vězně podezřelé z terorismu na polském území nejenom zadržovali, ale také mučili.
11. prosince podepsal polský ministr obrany Tomasz Siemoniak smlouvu na nákup 40 moderních střel
s plochou dráhou letu od USA. Za výzbroj určenou pro letouny F-16 zaplatí čtvrt miliardy dolarů, v přepočtu asi
pět a půl miliardy korun. Je to součást modernizace armády a letectva, která má
z Polska udělat jednu z hlavních evropských vojenských velmocí.
11. prosince oznámil dlouholetý berlínský starosta Klaus Wowereit, že z pozice starosty odchází. Wowereit čelí
kritice za neúspěšný projekt berlínského letiště. To se staví od roku 2006 a jeho otevření se kvůli vleklým
technickým problémům už několik let odsouvá.
12. prosince schválili poslanci ruského parlamentu zpřísnění podmínek pro majitele kont v zahraničí. Omezení
se má týkat všech osob, které jsou důležité z hlediska národní suverenity a bezpečnosti. Tito státní zaměstnanci
budou muset deklarovat veškeré majetkové změny, včetně nákupu nebo prodeje nemovitostí, aut, cenných
papírů a akcií, pokud za ně zaplatili víc, než si oficiálně vydělali za poslední tři roky.

Telegraficky:
 Dne 9. prosince pozastavila Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) členství svému generálnímu
tajemníkovi, Rogeru Birdovi, který údajně sexuálně obtěžoval jednu stranickou kandidátku.
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