Týden

v evropské politice (24. 2. – 2. 3. 2014)

Událost týdne:
Dne 1. března schválila horní komora ruského parlamentu (Rada federace) nasazení ruských vojsk na Ukrajině.
Požádal ji o to prezident Vladimir Putin. Prezident Ruské federace požadoval, aby Rada federace povolila na
území Ukrajiny normalizovat stav s cílem ochránit tamní ruskojazyčné obyvatelstvo, a to včetně nasazení vojsk
Ruské federace. V reakci na to uvedla Ukrajina svou armádu do bojové pohotovosti. Jedná se o vyústění
ukrajinské krize, která se přenesla do ukrajinské Autonomní oblasti Krym, kde žije početná ruská menšina, a
kde se již od čtvrtka nachází část ruské armády. V reakci na ruskou agresi na Krymu odvolala Kanada 2. března
svého velvyslance z Ruské federace. Vlády Francie a Velké Británie oznámily, že se nebudou podílet na
přípravách summitu G8 v ruském Soči.
24. února začala rozsáhlá reforma vatikánského aparátu, takzvané kurie. Papež František vytvořil oddělení,
které má dohlížet na ekonomické záležitosti, a také funkci generálního auditora. Hlava římskokatolické církve
tak využívá svého práva zasáhnout do církevních procedur.
25. února zasedala britská vláda Davida Camerona ve Skotsku, stalo se tak podruhé za 90 let. Jednalo se o
signál, který vláda dala skotskému lidu k budoucímu referendu o nezávislosti Skotska. Na skotském výjezdovém
zasedání britská vláda rozhodla, že do fondu, který by měl pomoct zabránit bankrotu Ukrajiny, je Londýn
připravený vložit půl miliardy liber, tedy asi 16 miliard korun.
25. února získala nová italská vláda premiéra Mattea Renziho důvěru v horní komoře italského parlamentu.
Podpořilo ji 169 hlasů, proti bylo 139 senátorů. Nový premiér v Senátu slíbil, že jeho kabinet provede nutné
reformy, včetně změny volebního zákona. Následně vláda získala podporu Poslanecké sněmovny, italská vláda
musí totiž podle ústavy mít důvěru obou komor parlamentu. Renziho vláda se opírá o stejnou koalici jako
Lettův kabinet. Kromě PD v ní je Nová centristická pravice (NCD), kterou vede Angelino Alfano, dřívější
Berlusconiho spojenec, a další dvě menší středová hnutí.
26. února stanul prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck před soudem. Německý prezident čelí
žalobě krajní pravice kvůli tomu, že její příznivce označil za šílence. V létě zorganizovala krajně pravicová
Národnědemokratická strana Německa (NPD) protesty u ubytoven pro azylanty ve východoberlínské čtvrti
Hellersdorf. Gauck tehdy demonstranty označil za partu šílenců, které musí ostatní občané vymezit jasné
hranice.
27. února vystoupila německá kancléřka Angela Merkelová před oběma komorami britského parlamentu.
Jednalo se o historický proslov německého kancléře na půdě britského parlamentu. Merkelová se následně
setkala s královnou Alžbětou II.
28. února vystoupil svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč na tiskové konferenci v ruském Rostově na
Donu. Janukovyč se nadále považuje za prezidenta a odmítá, že by byl zbaven moci. Nynější vládu v Kyjevě
označil za nelegální a květnových mimořádných prezidentských voleb se zúčastnit nechce.

Telegraficky:



Dne 24. února vydala ukrajinská policie zatykač na odvolaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče,
dne 27. února se novým předsedou ukrajinské vlády stal Arsenij Jaceňuk.
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