Týden

v evropské politice (17. 2. – 23. 2. 2014)

Událost týdne:
Dne 21. února se ukrajinský prezident Viktor Janukovyč shodl s opozičními předáky na dohodě, která obsahuje
předčasné prezidentské volby, změnu ústavy a vytvoření vlády národního porozumění. Nová ústava by se měla
vrátit před rok 2004 a měla by výrazně omezit prezidentské pravomoci. Dne 22. února pak ukrajinský
parlament sesadil prezidenta Viktora Janukovyče z prezidentského úřadu. Poslanci v Kyjevě rozhodli, že
Janukovyč už není schopen vykonávat své ústavní povinnosti. Pro toto usnesení hlasovalo 328 ze 450
zákonodárců. Janukovyč rozhodnutí parlamentu označil za puč a odmítl odstoupit z prezidentské funkce.
Ukrajinský parlament také vyhlásil předčasné prezidentské volby. Novou hlavu státu by měli Ukrajinci vybírat
25. května 2014. Ve stejný den byla na svobodu propuštěna vězněná vůdkyně ukrajinské opozice Julija
Tymošenková, která byla ve vězení od roku 2011. Tymošenková vzápětí oznámila, že bude kandidovat na
prezidentku Ukrajiny. Přední čelní politici propuštění Tymošenkové přivítali. Následující den pak vedení Strany
regionů, tedy strany Viktora Janukovyče, oznámilo, že se distancuje od Janukovyče a jeho lidí. Ukrajina byla
podle Strany regionů zrazena. Mezitím se Janukovyč neúspěšně pokusil o odlet ze země.
17. února pověřil italský prezident Giorgio Napolitano předsedu středolevé Demokratické strany (DS) Mattea
Renziho sestavením nové vlády. Renzi se nyní bude snažit získat podporu dosavadního koaličního partnera,
kterým je strana Nová centristická pravice (NCD), aby měl šanci získat pro svou vládu důvěru v parlamentu a
stát se jejím předsedou. Dne 22. února pak Renzi složil slavnostní slib a ujal se úřad předsedy vlády. Stal se tak
nejmladším premiérem v dějinách Itálie.
17. února oznámila španělská centrální banka, že španělský státní dluh na konci roku 2013 stoupl na
rekordních 961,6 miliard eur (26,4 bilionů korun). Podle předběžných propočtů se jedná o dluh ve výši 94 %
HDP.
18. února zadržela ruská policie v dějišti olympijských her v Soči aktivistky Mariju Aljochinovou a Naděždu
Tolokonnikovovou. Ruská policie zadržela bývalé členky Pussy Riot v Soči u přístavu. Dívky údajně chtěly v Soči
natočit hudební film s názvem „Jak tě Putin naučí milovat svou vlast“.
19. února pokračovaly nepokoje v centru Kyjeva, během kterých bylo zabito přes 20 lidí. Nepokoje se rozšířily
do většiny velkých měst západní Ukrajiny. Centrem protivládního odporu na západě země se stal Lvov, kde
místní radnici ovládá národně orientovaná strana Svoboda. Odpůrci prezidenta Janukovyče obsadili ve městě
všechny vládní budovy a vyhlásili politickou autonomii. Naopak na Krymu převažuje názor, který prosazuje, aby
se tato část Ukrajiny připojila k Ruské federaci.
22. února jmenoval papež František nové kardinály katolické církve. Je jich 19 a pocházejí z Evropy, Afriky,
Ameriky a Asie. Ceremonie se ve Svatopetrském chrámu zúčastnil i emeritní papež Benedikt, který se na
veřejnosti objevil poprvé od chvíle, kdy loni koncem února rezignoval. Z 19 nových kardinálů je 16 mladších 80
let, což znamená, že doplní sbor kardinálů-volitelů oprávněných vybírat nového papeže.

Telegraficky:
 Dne 17. února oznámil skotský první ministr Alex Salmond, že žádná země Evropské unie nedala najevo,
že by chtěla blokovat členství samostatného Skotska v EU. Skotové budou v září v referendu hlasovat o
samostatnosti.
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