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Událost týdne: 

Dne 19. dubna se konaly volby do finského jednokomorového parlamentu (Eduskunta). Favoritem voleb byla 

Strana středu bohatého podnikatele v IT Juhy Sipiläho, který slibuje hluboké hospodářské a sociální reformy, 

snižování daní a efektivní řízení státu po vzoru soukromé společnosti. Podle předběžných výsledků se právě 

Strana středu stala jasným vítězem voleb, když získala přes 21 % hlasů. Druhá skončila populistická Strana Finů 

s 19,1 % hlasů, konzervativní Národní koalice dosavadního premiéra Alexandra Stubba získala 18,2 %.  

Do parlamentu se dostalo osm stran. Volební účast byla přes 70 %.  

13. dubna byly vyhlášeny konečné výsledky maltského referenda o lovu tažných ptáků.  Malta má jako jediná 

země Evropské unie výjimku z unijních směrnic na ochranu přírody a na ostrově se smějí lovit ptáci na podzim 

a na jaře při jejich cestách do afrických zimovišť a při návratu do Evropy. Odpůrci střílení získali v referendu 

49 % hlasů, pro pokračování lovu se vyslovilo 51 % hlasujících. 

14. dubna oznámil  Jean-Marie Le Pen, že nebude kandidovat v místních volbách na jihovýchodě Francie. 

Rozhodnutí oznámil v době, kdy se vyhrotily jeho vztahy s dcerou, předsedkyní Národní fronty Marine Le 

Penovou. Ta ho před několika dny kvůli kontroverzním výrokům vyzvala k odchodu z politiky. 

14. dubna se konalo setkání ministrů zahraničních věcí  Německa, Francie, Ukrajiny a Ruska. Setkání proběhlo 

v Berlíně a hlavním tématem bylo dodržování minských dohod. V Berlíně padlo rozhodnutí o urychlení 

politického procesu, který má být základem stabilizace poměrů v Donbasu. 

15. dubna zaznamenali pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) další závažná 

porušení příměří na východě Ukrajiny. Těžké boje pozorovatelé z OBSE hlásí z okolí Doněcku a Mariupolu. 

16. dubna skončila po 28 dnech stávka zaměstnanců francouzského veřejnoprávního rozhlasu. Byla vůbec 

nejdelší v dějinách Radio France. Rozhlas přerušil vysílání 19. března na protest proti plánovanému 

propouštění.  

16. dubna se konal v ruské státní televizi téměř čtyřhodinový diskuzní pořad s ruským prezidentem Vladimirem 

Putinem, který v něm odpovídal na dotazy ruských občanů. Vladimir Putin v pořadu popřel, že by na východní 

Ukrajině byli ruští vojáci. Obvinil Kyjev, že se snaží odříznout obyvatele Donbasu od přístupu  

ke státním financím.  Diváci poslali více než 3 miliony dotazů a zajímali se hlavně o řešení sociálních problémů 

v Rusku.  

17. dubna oznámila média, že vysoké britské civilní vyznamenání dostane příští měsíc český Rom Petr Torák, 

který slouží u britské policie. Za služby romské komunitě se mu královna Alžběta II. rozhodla propůjčit Řád 

britského impéria. 

 
Telegraficky: 

 16. dubna obvinila Evropská komise americkou firmu Google ze zneužívání dominantního postavení  
na trhu, 

 17. dubna oznámil Evropský statistický úřad – Eurostat, že spotřebitelské ceny v eurozóně i celé 
Evropské unii v březnu meziročně poklesly o 0,1 %.  
 

 


