Týden

v evropské politice (20. 4. – 26. 4. 2015)

Událost týdne:
Dne 22. dubna poslal soud v ruském Nižním Novgorodě do vazby jaderného fyzika Vladimíra Goluběva. Ten
měl na konferenci v Pardubicích před dvěma lety podle obvinění vyzradit státní tajemství. Dnes 66 letý vědec
Vladimír Goluběv, bývalý pracovník Ruského federálního jaderného centra, byl zatčen zpravodajskou službou
FSB v únoru letošního roku a obviněn z publikování informací, které jsou předmětem státního
tajemství. Vědec obvinění odmítá.
20. dubna vydal server www.electoralcalculus.co.uk průzkum k preferencím britských politických stran. Tři
týdny před parlamentními volbami vedou v preferencích vládní konzervativci, kteří by získali 31,1 % hlasů, což
by jim vyneslo 283 křesel v dolní komoře parlamentu. Druzí by skončili labouristé s 31,6 % hlasů (279 křesel).
Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) by získala 13,1 % (1 mandát) a liberálové s 10,2 % hlasů
(17 mandátů). Do parlamentu by se podle průzkumu dostali ještě Zelení a Skotská národní strana, Velšská
strana a strana Severního Irska. Predikce je založena průzkumech veřejného míněný uskutečněných ve dnech
7.-19. dubna 2015 na vzorku 21 239 respondentů.
20. dubna se ohradila norská vláda proti návštěvě ruského vicepremiéra Dmitrije Rogozina na Špicberských
ostrovech. Rogozin je na seznamu lidí, kterým Evropská unie a Norsko zakázaly vstup na své území. Ruský
prezident Vladimir Putin navíc označil osvojení přírodních zdrojů Arktidy za jeden z hlavních cílů budoucnosti.
Vicepremiér Dmitrij Rogozin přiletěl na Arktidu, aby slavnostně otevřel novou ruskou polární stanici Severní pól
2015, a zastavil se i na Špicberkách. Souostroví Špicberky je nejsevernějším norským územím. Mezinárodní
dohoda z roku 1920 ale dává právo využívat nerostné bohatství i signatářským zemím – mezi nimi bývalému
Československu a dnešnímu Rusku.
21. dubna řekl americký velvyslanec v Rusku John Tefft, že USA momentálně neplánují dodávky protitankových
zbraní Ukrajině. Americký velvyslanec v Rusku upřesnil, že Spojené státy dodaly ukrajinské armádě
neprůstřelné vesty, brýle a přístroje pro noční vidění, tedy čistě obranné prostředky, na rozdíl od Ruska, které
separatistům dodává mnoho různých druhů zbraní.
22. dubna oznámila média, že Ukrajina zveřejnila seznam jednotek ruské armády, které vedou bojové operace
v Donbasu. Představitel ministerstva obrany tzv. Doněcké lidové republiky Eduard Basurin naopak prohlásil, že
do východoukrajinského města Volnovacha dorazilo 70 amerických žoldnéřů ze soukromé společnosti
Academy.
24. dubna napsal řecký ministr financí Janis Varufakis, že Řecko nabídlo ústupky v některých reformách, které
po něm požadují jeho mezinárodní věřitelé výměnou za další peníze ze záchranného programu.
24. dubna zveřejnila média zprávu, že německá tajná služba BND dodávala několik let americké Národní
bezpečnostní agentuře NSA informace o evropských firmách a politicích. Zjištění vyvolalo mezi německými
poslanci skandál. O rozsáhlé a kontroverzní činnosti německých špionů totiž úřad kancléřky vůbec nevěděl.

Telegraficky:
 Dne 21. dubna řekl předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, že jistě vylučuje řecký odchod
z eurozóny,
 dne 23. dubna se konal mimořádný summit Evropské unie k aktuální migrační krizi ve Středozemním
moři.
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