Týden

v evropské politice (29. 12. 2014 – 4. 1. 2015)

Událost týdne:
Dne 29. prosince nedokázal ani napotřetí zvolit řecký parlament nového prezidenta. Jediný prezidentský
kandidát za vládní konzervativce Stavros Dimas nezískal potřebných 180 hlasů z celkových 300. Pro 73 letého
bývalého ministra zahraničí a eurokomisaře pro životní prostředí Dimase zvedl ruku stejný počet poslanců jako
ve druhém kole 23. prosince - celkem 168. Premiér Antonis Samaras po hlasování oznámil, že navrhne
dosavadnímu prezidentovi Karolosovi Papuliasovi, aby předčasné parlamentní volby vyhlásil na 25. ledna 2015.
Řecká ústava nařizuje, že po třech neúspěšných kolech volby prezidenta musí být parlament do deseti dnů
rozpuštěn. Předčasné volby se pak musí konat během následujících 30 dní.
29. prosince byly zveřejněny výsledky prvního kola chorvatských prezidentských voleb. Ani jeden z kandidátů
nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, a tak se v polovině ledna bude konat druhé kolo, do kterého
postoupili dosavadní prezident Ivo Josipović a někdejší ministryně zahraničí Kolinda Grabarová Kitarovičová.
30. prosince byly zveřejněny volební průzkumy řeckých politických stran. Podle průzkumů by parlamentní
volby těsně vyhrála levicová formace SYRIZA před současnými vládními konzervativci premiéra Antonise
Samarase. Hnutí SYRIZA předsedy Alexise Tsiprase by podle průzkumu získalo 28,1 % hlasů. Samarasova Nová
demokracie pak o tři procentní body méně, tedy 25,1 %. Socialisty, kteří jsou nyní součástí vládní koalice, by
podpořilo 4,6 % hlasujících.
31. prosince vyzvala německá kancléřka v novoročním projevu, aby se Němci nepřidávali k hnutí Vlastenečtí
evropané proti islamizaci Západu (Pegida), které v posledních týdnech pravidelně pořádá mnohatisícové
demonstrace v Drážďanech.
1. ledna oznámila média, že litevské bezpečnostní jednotky v týdnu zadržely několik lidí, kteří čelí podezření ze
špionáže pro cizí stát. Ačkoli úřady oficiálně neoznámily, pro jakou zemi skupina údajně pracovala, prokuratura
nevylučuje, že to bylo Rusko.
2. ledna začalo Srbsko předsedat Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Bělehrad uvádí, že
během svého mandátu chce zahájit dialog na východní Ukrajině. Podle Srbska je nutné najít politické
východisko. Zastává tak pozici Německa, že vojensky mír zajistit nelze, a chce proto obnovit dialog.
3. ledna uvedla agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo pro mimořádné situace, že Rusko vyšle
na východ Ukrajiny již jedenáctý humanitární konvoj. Do oblasti násilím zmítaného Donbasu by měl dorazit ve
čtvrtek 8. ledna.
4. ledna řekl britský předseda vlády David Cameron, že by uvítal dřívější termín referenda
o vystoupení země z Evropské unie. Premiér řekl, že pokud jeho Konzervativní strana vyhraje jarní parlamentní
volby, hodlá referendum uspořádat nejpozději do konce roku 2017.

Telegraficky:
 Dne 29. prosince popřel ukrajinský prezident Petro Porošenko, že by jeho země uvažovala o blokádě
Krymu.
 31. prosince se sešli zástupci OBSE, ukrajinské armády a separatistů ve východoukrajinském Luhansku.
Tématem schůzky byly vojenské záležitosti.
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