Týden

v evropské politice (23. 3. – 29. 3. 2015)

Událost týdne:
Dne 23. března přicestoval na oficiální návštěvu Německa řecký premiér Alexis Tsipras. Řecký premiér se
v Berlíně sešel s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Premiér Tsipras po jednání řekl, že záchranný
program pro Řecko nebyl úspěšný, země se nyní potýká s vysokou nezaměstnaností, je zadlužená a není
konkurenceschopná. Vinu za problémy však nelze hledat pouze u ostatních, ale i v Řecku. Řecký premiér také
uvedl, že jeho vláda chce dodržet podepsané smlouvy, zároveň ale chce klást důraz na větší sociální
soudržnost.
23. března byly vyhlášeny výsledky prvního kola francouzských komunálních voleb. První kolo vyhrál pravicový
Svaz pro lidové hnutí (UMP), který vede bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Na druhém místě
skončila nacionalistická Národní fronta, třetí pozici obsadila socialistická strana. Premiér Manuel Valls označil
porážku Národní fronty za příznivou zprávu. Druhé kolo komunálních voleb se konalo v neděli 29. března.
Druhé kolo opět ovládla opoziční UMP exprezidenta Nicolase Sarkozyho. Podle předběžných údajů by UMP
získala celkem 70 departmentů ze stovky. Posílila také Národní fronta. Vládní socialisté zcela propadli, když
ztratili asi polovinu z okrsků, v nichž dosud vládli.
24. března uvedla média, že bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč se na Krymu tajně účastnil pohřbu
svého syna. Ten zahynul minulý týden při dopravní nehodě na jezeře Bajkal. Pod autem, které řídil, se prolomil
led.
24. března oznámila eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová, že na silnicích v EU během roku 2014
zemřelo 25 700 osob. Nejvyšší číslo v loňském roce evropská statistika ukazuje u Lotyšska, kde na silnicích
na každý milion obyvatel zemřelo 106 osob.
25. března zatkla ukrajinská policie na zasedání vlády šéfa Státní služby pro mimořádné situace Sergeje
Bočkovského a jeho náměstka Vasilije Stojeckého. Oba jsou podezřelí z korupce při státních zakázkách
na dodávky pohonných hmot. Policisté nasadili šéfům služby pro mimořádné situace pouta přímo na zasedání
vlády před desítkami kamer a fotoaparátů. Oba podezřelé měl korumpovat například ruský Lukoil, od kterého
služba pro mimořádné situace nakupovala pohonné hmoty za podezřele vysoké ceny.
25. března se shodli představitelé eurozóny, že Řecko nemá právní nárok na požadovanou refundaci
1,2 miliardy eur (téměř 33 miliard Kč) z Evropského fondu finanční stability (EFSF).
26. března oznámila média, že ruský opoziční poslanec Ilja Ponomarjov, který hlasoval v ruském parlamentu
proti připojení Krymu k Rusku, zůstane kvůli strachu z uvěznění ve Spojených státech.. Ruská prokuratura
požádala sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání.
27. března schválil německý Spolkový sněm zákon, který zavádí roční dálniční poplatek ve výši až 130 eur
(v přepočtu 3 550 korun). Zpoplatnění dopadne hlavně na zahraniční řidiče, protože Němcům se o roční mýtné
sníží daň z vlastnictví vozidla. Výše poplatků bude záviset na ekologické náročnosti provozu vozidla. Známky tak
budou dražší pro stará auta, auta s větším objemem motoru a pro vozy jezdící na naftu. Pro zpoplatnění dálnic
hlasovalo 433 poslanců, proti jich bylo 128.
Telegraficky:
 Dne 26. března zveřejnila média zprávu, že Evropská unie uvalila represivní antidumpingová cla
na dovoz za studena válcovaných nerezavějících ocelových plechů z Číny a Tchaj-wanu.
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