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Událost týdne: 

Dne 14. února rezignoval předseda italské vlády Enrico Letta, který svůj kabinet vedl deset měsíců. Letta podal 

svou demisi do rukou prezidenta  Giorgia Napolitana. Odchod šéfa vlády si vynutilo vedení Lettovy 

Demokratické strany (PD), které do premiérského křesla prosazuje svého předsedu Mattea Renziho. Italský 

prezident konstatoval, že si pozve všechny strany k jednání o nové vládě. Opoziční strany Liga severu a Hnutí 

pěti hvězd oznámily, že se rozhovorů s prezidentem nezúčastní. Vzhledem k rozložení politických sil se 

předpokládá, že premiérem se stane devětatřicetiletý předseda PD Renzi, který vede nejsilnější stranu 

dosavadní koalice. 

10. února zveřejnili ministři zahraničních věcí Evropské unie prohlášení, ve kterém požadují, aby se všechny 

strany nynějšího sporu na Ukrajině zdržely násilí a distancovaly se od radikálních akcí. 

10. února zveřejnila politická strana Alternativa pro Německo prohlášení, ve kterém vítá zavedení kvót pro 
přistěhovalce ve Švýcarsku. Alternativa pro Německo navrhuje, aby k podobným opatřením přistoupilo také 
Německo.  
 
11. února přiletěl prezident Francie François Hollande na státní návštěvu do Washingtonu, kde se setkal 
s prezidentem USA Barackem Obamou. Jedná se o první státní návštěvu hlavy francouzského státu v USA za 
posledních 18 let. Rozhovory s americkým prezidentem Barackem Obamou zahrnovaly ekonomické vazby a 
mezinárodní problémy, jako je Sýrie, Írán a Libye. 
 
12. února oznámila švýcarská vláda, že do konce roku předloží návrh zákona o omezení migrace v zemi. 

Švýcarská vláda tak reagovala na výsledek referenda, ve kterém se švýcarští občané vyslovili pro zavedení 

početních kvót pro zahraniční pracovníky, včetně těch z Evropské unie. 

13. února schválil belgický parlament zákon umožňující eutanazii pro nevyléčitelně nemocné děti. Kontroverzní 

zákon začal už loni v prosinci projednávat tamní Senát, který ho nakonec schválil. Belgie se tak po Nizozemsku 

stala teprve druhou zemí světa, která eutanazii nezletilých připouští a první zemí na světě, kde eutanázie není 

u dětí věkově omezena. 

14. února oznámila ruská média, že novou ruskou ochránkyní práv se stane  Ella Pamfilovová. Její organizace 

Občanská důstojnost má na starosti přidělování grantů nevládním organizacím. Kandidaturu Pamfilovové 

navrhl parlamentu prezident Vladimír Putin. 

15. února rezignoval ministr zemědělství Hans Peter Friedrich (CDU-CSU) kvůli jeho údajnému vynášení 

informací z ministerstva vnitra v minulém volebním období. Friedrich jako ministr vnitra měl sociálním 

demokratům prozradit, že jejich poslance Sebastiana Edathyho vyšetřuje policie kvůli držení dětské 

pornografie. 

Telegraficky: 

 Dne 12. února navrhla ukrajinská expremiérka Julija Tymošenková, že se s prezidentem Viktorem Janukovyčem 
zúčastní veřejné debaty o "taktických a strategických krocích", 

 dne 13. února odvolali němečtí nacionalisté tradiční pochod centrem Drážďan, který měl připomenout zničení 
města na konci druhé světové války, 

 dne 15. února oznámilo švýcarské ministerstvo spravedlnosti, že země neotevře svůj trh práce pro Chorvatsko. 
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