Týden

v evropské politice (30. 3. – 5. 4. 2015)

Událost týdne:
Dne 31. března oznámil francouzský prezident François Hollande a německá kancléřka Angela Merkelová, že
Řecko musí urychlit práci na reformách, jimiž mezinárodní věřitelé podmiňují poskytnutí další pomoci
zadlužené zemi. Oba státnici uvedli, že o řešení situace často jednají s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem.
Řecký premiér Alexis Tsipras následně prohlásil, že jeho vláda je připravena realizovat únorovou dohodu
s eurozónou, ale ne za každou cenu.
30. března zveřejnil server electoralcalculus.co.uk volební preference britských politických stran za měsíc únor
2015. Podle aktuálních výsledků by volby vyhrála Labouristická strana, která by ziskem 32,3 % hlasů dosáhla na
258 křesel. Druzí konzervativci by výsledkem 33,1 % hlasů dosáhli na 274 křesel. Liberálové by získali 17 křesel
(9,6 % hlasů) a Strana nezávislosti Spojeného království 2 křesla (14 % hlasů). Průzkum proběhl ve dnech 8.-29.
března 2015 a zúčastnilo se ho 16 033 respondentů.
30. března prohlásil na bruselském jednání zahraničního výboru Evropského parlamentu generální tajemník
NATO Jens Stoltenberg, že evropští členové Severoatlantické aliance musí přestat škrtat výdaje na armádu a
začít vojenské rozpočty naopak zvyšovat.
1. dubna oznámila média zprávu týkající se budoucích poradců ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ten
sestavuje mezinárodní tým svých poradců, jehož členy se mohou stát bývalí vysocí vládní činitelé řady
evropských států. Jedním z nich bude bývalý předseda slovenské vlády Mikuláš Dzurinda. Mezi oslovenými byli
podle ukrajinských medií i bývalý švédský ministr zahraničí Carl Bildt nebo litevský expremiér Andrius Kubilius.
2. dubna uběhlo přesně deset let od úmrtí papeže Jana Pavla II. Třetina Poláků si myslí, že smrt Jana Pavla II.
z nich udělala lepší lidi. Víc než polovina se ale domnívá, že nic nezměnila. Vyplývá to z průzkumu polské
pobočky agentury TNS.
2. dubna se konala předvolební superdebata ve Velké Británii. V televizi spolu 2 hodiny diskutovali předsedové
7 politických stran. Podle 40 % oslovených diváků by zemi nejlépe vedl stávající ministerský předseda David
Cameron.
3. dubna oslavil své 85. narozeniny bývalý německý kancléř Helmut Kohl. Do novodobé historie Německa se
zapsal jako „kancléř sjednotitel“. Ke Kohlovým 85. narozeninám napsala německá kancléřka Angele Merkelová:
„Přeji Helmutu Kohlovi, aby se s uspokojením díval na své velké životní politické dílo. Německo mu je za mnohé
vděčné.“
3. dubna vyjádřil izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu hluboký nesouhlas se čtvrtečním předběžným
ujednáním o íránském jaderném programu. Má být základem dohody, která "ohrozí přežití Izraele".

Telegraficky:
 Dne 1. dubna sdělil řecký ministr hospodářství Jorgos Statchakis, že Řecko v příštích týdnech dosáhne
dohody s mezinárodními věřiteli na seznamu požadovaných reforem.
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