Týden

v evropské politice (3. 2. – 9. 2. 2014)

Událost týdne:
Dne 4. února schválil skotský parlament zákon umožňující sňatky osob stejného pohlaví. První sňatky gayů a
leseb ve Skotsku se mohou uskutečnit v říjnu letošního roku. Manželství osob stejného pohlaví umožňují i
zákony Anglie a Walesu, jejich uskutečňování zde bude možné od března, naopak Severní Irsko je nepovoluje.
Skotská vláda označila tento krok za správný. Proti uzákonění civilních a náboženských homosexuálních svazků
vystupovaly dvě největší církve ve Skotsku - katolická a skotská. Právní předpis však stanovuje, že se kněz může
rozhodnout, zda dá takovému manželství požehnání.
3. února zveřejnil server http://www.electoralcalculus.co.uk volební preference britských politických stran.
Podle průzkumů by volby vyhrála Labouristická strana, která by obdržela 36,4 % hlasů, což by znamenalo 358
křesel v dolní komoře britského parlamentu. Vládní Konzervativní strana by získala 31,14 %, což by bylo 238
křesel. Druhá vládní strana liberálů by získala pouze 10,64 % (24 křesel). Ve volbách v roce 2010 liberálové
získali 23,56 %. Ostatní strany by obdržely celkově 30 křesel. Podle průzkumu by Labouristická strana získala
většinu 66 křesel a pravděpodobně by sestavila jednobarevnou vládu. Nejvíce hlasů by labouristé získali ve
Skotsku 38 %. Průzkum se uskutečnil ve dnech 11. – 31. ledna 2014 a zúčastnilo se ho 11 966 respondentů.
4. února informovala britská stanice BBC, že britská královna Alžběta II. se v dubnu vydá na návštěvu Itálie,
během níž se setká s papežem Františkem. Královna by se v Itálii měla setkat také s italským prezidentem
Giorgiem Napolitanem.
5. února bylo zveřejněno prohlášení člena ukrajinské politické strany Pravý sektor Andrije Tarasenka, který
tvrdil, že Polsko by mělo Ukrajině vrátit část území. Zpochybnil také polské oběti krvavé řeže banderovců na
Volyni během druhé světové války.
6. února schválil turecký parlament návrh zákona, který umožní státu přísněji kontrolovat internet a blokovat
bez soudního rozhodnutí některé webové stránky či klíčová slova. Kabinet muslimského premiéra Recepa
Tayyipa Erdogana zákon hodlá prosadit bez ohledu na protesty nejen opozice, ale i Evropské unie a Spojených
států.
7. ledna vystoupil britský předseda vlády David Cameron s projevem týkajícím se budoucího skotského
referenda o nezávislosti země. Cameron vyzval obyvatele Skotska, aby v podzimním referendu podpořili
jednotu země a nehlasovali pro skotskou samostatnost.
7. ledna zveřejnila média zprávu, že ministři zahraničních věcí Evropské unie podpořili vznik nové smlouvy mezi
Evropskou unií a komunistickou Kubou. Podle nejmenovaného významného představitele EU by chystaný
dokument o politickém dialogu a spolupráci měl podpořit dialog mezi Unií a Kubou v otázkách, jako jsou lidská
práva, svoboda slova či klimatické změny, ale také položit stabilnější základy pro rozvoj hospodářské
spolupráce.

Telegraficky:
 Dne 8. února se konaly masivní protesty v tureckém Istanbulu proti novému zákonu, který omezuje
internetovou svobodu v Turecku,
 dne 9. ledna přijali švýcarští občané v referendu návrh na omezení přistěhovalectví v zemi – pro návrh
se vyslovilo 50,3 % občanů.
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