Týden

v evropské politice (22. – 28. 12. 2014)

Událost týdne:
Dne 23. prosince schválil ukrajinský parlament zrušení neutrality a rozhodl, že země bude usilovat o členství
v Severoatlantické alianci. Pro návrh, který předložil prezident Petro Porošenko, hlasovalo 303 ze 450
poslanců. Podle Kyjeva neúčast v blocích neodvrátila ruskou agresi a není odůvodněná. Ruský ministr zahraničí
Sergej Lavrov označil zrušení ukrajinské neutrality za nový krok k dalšímu zvýšení napětí ve vztazích
s Moskvou. Dne 26. prosince schválil ukrajinský parlament zákon o výrazném rozšíření pravomocí Rady národní
bezpečnosti a obrany (RNBO), který dosavadní spíše koordinační funkce tohoto bezpečnostního orgánu
rozšiřuje o funkce exekutivní. Zákon, který ještě v úterý poslanci odmítli schválit a odeslali navrhovatelům
k přepracování, prošel většinou 253 hlasů při 226 potřebných.
22. prosince rozhodl španělský provinční soud v Palma de Mallorce, že sestra španělského krále Cristina půjde
před soud. Princezna Cristina je obžalovaná z daňových podvodů, do kterých se zapletla společně se svým
manželem. Hrozí jí až čtyři roky vězení.
22. prosince rozhodl soud v Barceloně, že katalánský premiér Artur Mas bude čelit stíhání kvůli listopadovému
hlasování o nezávislosti regionu, které se uskutečnilo přes nesouhlas vlády a navzdory verdiktu ústavního
soudu. Kromě Mase čeká vyšetřování i další představitele Katalánska, kteří podle prokuratury verdikt ústavních
soudců obešli a namísto zablokovaného referenda uspořádali nezávazné hlasování.
24. prosince se konalo v běloruském Minsku další kolo mírových jednání znepřátelených stran o urovnání
konfliktu na východě Ukrajiny. Další kolo jednání se mělo konat dne 26. prosince, ale z jednání z neznámých
důvodů sešlo.
26. prosince přednesl vánoční poselství německý prezident Joachim Gauck. Německý prezident si přál
společnost, která je připravená a ochotná pomáhat uprchlíkům. Nepřímo tak kritizoval populistické hnutí
Pegida, které od října demonstruje v Drážďanech proti islamizaci Německa.
26. prosince podepsal ruský prezident Vladimir Putin aktualizovanou vojenskou doktrínu. Podle ní patří
k hlavnímu vnějšímu nebezpečí pro Rusko rozšíření bojových kapacit Severoatlantické aliance (NATO),
americká koncepce rychlého úderu na globální úrovni či destabilizace sousedních zemí. Moskva si vyhrazuje
právo preventivního jaderného úderu a ochrany národních zájmů v arktické oblasti vojenskými prostředky.
Mezi nejvážnější vnitřní rizika doktrína zahrnuje aktivity vedoucí k destabilizaci země a teroristickou činnost.
27. prosince řekl na tiskové konferenci švédský premiér Stefan Löfven, že předčasné parlamentní volby se
ve Švédsku díky dohodě vlády s opozicí konat nebudou. Na dohodě premiérových sociálních demokratů a
koaliční strany Zelených se podílejí také opoziční liberálové, křesťanští demokraté, Strana středu a Umírněná
koaliční strana.

Telegraficky:
 Dne 24. prosince přednesla britský královna Alžběta II. svůj tradiční vlastnoručně napsaný vánoční
projev. Věnovala ho statečnosti zdravotníků bojujících s ebolou a také myšlence usmíření mezi lidmi.
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