Týden

v evropské politice (16. 3. – 22. 3. 2015)

Událost týdne:
Dne 17. března začaly v Izraeli parlamentní volby. V předčasných volbách se o 120 křesel v izraelském
parlamentu (Knesset) ucházelo 25 politických stran. Více než 5,8 milionu voličů mohlo hlasy odevzdat do 21:00
SEČ. Po sečtení všech okrsků bylo jasné, že volby vyhrál pravicový Likud dosavadního premiéra Benjamina
Netanjahua. Likud získal 23,3 % hlasů, což mu vyneslo 30 křesel ve 120 členném parlamentu. Na druhém místě
skončila středolevicová koalice Sionistický svaz s 24 mandáty. Sionistický svaz tvoří labouristé Jiccha Herzoga a
strana Pohyb Cipi Livniové. Třetí nejúspěšnější formací je se 14 křesly Společná kandidátka vzniklá ze čtyř
arabských stran. Vítěz voleb, strana Likud oznámila, že na sestavování vlády budou vyčleněny 3 týdny.
16. března odstoupil rumunský ministr financí Darius Valcov ze své funkce. Důvodem je podezření z korupce.
Ještě jako starosta města Slatina na jihu Rumunska měl brát úplatky od firmy, které přihrával zakázky. Podle
policie si tím přišel v přepočtu na 55 milionů korun. Odvolání Valcova žádal nový rumunský prezident Klaus
Johannis, podle kterého podezření podkopávalo důvěryhodnost vlády premiéra Victora Ponty.
18. března oznámila média, že srbské úřady zadržely osoby podezřelé ze zabíjení při masakru, který v roce
1995 po obsazení Srebrenice na východě Bosny měly na svědomí bosensko-srbské síly.
18. března zlepšila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhad letošního růstu ekonomiky
eurozóny na 1,4 %, dosud předpovídala 1,1 procenta. Na příští rok očekává zrychlení růstu na dvě procenta,
což představuje rovněž zlepšení o 0,3 % oproti předchozímu listopadovému výhledu.
19. března schválil řecký parlament balík zákonů, který zavádí úlevy a speciální dotace pro nejchudší obyvatele.
Jedná se například o elektřinu pro chudé zdarma či přídavky na nájemné ve výši v přepočtu až pět a půl tisíce
korun, 300 tisíc lidí také bude dostávat poukázky na potraviny. Řecký parlament, ve kterém má levicově
centristická koalice pohodlnou většinu, přijal zákon pro nejchudší bez konzultací s Evropskou komisí. Ta vládu
premiéra Tsiprase upozornila, že měla své kroky nejdřív projednat s věřiteli, kterým stále dluží.
19. března schválil litevský parlament ve zkráceném režimu znovuzavedení branné povinnosti. Zákon má platit
minimálně po dobu pěti let, Litevci přitom brannou povinnost zrušili v roce 2008. Povinná vojna má trvat devět
měsíců a vztahovat se bude na Litevce ve věku od 19 do 26 let.
19. března rozhodl summit Evropské unie, že evropské hospodářské sankce vůči Rusku je třeba sladit s plněním
minských mírových dohod o urovnání ukrajinské krize. Předseda Evropské rady Donald Tusk novinářům řekl,
že splnění všech podmínek dohody uzavřené v únoru v běloruské metropoli je rozvrženo až do konce letošního
roku.
20. března rozhodla Francouzská ústavní rada, která je francouzskou obdobou ústavního soudu, že očkování
dětí ve Francii bude i nadále povinné. Ústavní rada potvrdila původní rozhodnutí soudu, podle něhož musí
manželé Marc a Samia Larèreovi nechat své dítě očkovat proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Manželé
Larèreovi odmítli nechat své dítě očkovat s tím, že přídavné látky ve vakcíně mohou být podle nich nebezpečné
pro jeho zdraví.
Telegraficky:
 Dne 16. března rozhodl německý olympijský svaz, že město Hamburk se bude ucházet o pořádání
letních olympijských her v roce 2024. Hamburk porazil v národním kole Berlín.
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