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Událost týdne: 

Dne 4. června vystoupil ukrajinský prezident Petro Porošenko se svým prvním výročním poselstvím  

k parlamentu a občanům. Ukrajinský prezident vyzval k maximálnímu urychlení reforem a k boji  

s korupcí. Hlavním a jednoznačným cílem Ukrajiny je podle prezidenta Porošenka vstup do Evropské unie  

a v dlouhodobé perspektivě i do NATO. Nakonec ukrajinský prezident požádal parlament o minutu ticha za 

oběti konfliktu na východě země.  

1. června oznámilo německé ministerstvo zahraničí, že chce od Ruska jasné zdůvodnění toho, proč osm 

německých politických a vojenských představitelů má zakázán vstup na území Ruské federace. Mluvčí 

prezidenta Vladimira Putina uvedl, že takovou odezvu nechápe. Ministr zahraničí Sergej Lavrov zase Evropskou 

unii obvinil, že zveřejněním důvěrného seznamu porušila etické normy. 

2. června vydala agentura Millward Brown průzkum k preferencím polských politických stran. Volby by nyní 

vyhrálo opoziční Právo a spravedlnost se ziskem 25 % hlasů. Na druhém místě by skončilo Občanské hnutí 

bývalého rockera Pawla Kukize s 20 % hlasů. Vládní Občanská platforma by získala 17 % hlasů. Do parlamentu 

by se pak dostalo s deseti procenty hlasů už jen nové liberální uskupení ekonomů a aktivistů Moderní PL.  

2. června oznámil eurokomisař pro evropskou politiku sousedství Johannes Hahn, že v Makedonii se budou v 

dubnu příštího roku konat předčasné parlamentní volby. Dohodli se na tom šéfové čtyř hlavních politických 

stran v zemi. Eurokomisař Hahn se stal prostředníkem jednání.  

3. června skončila v Minsku schůzka kontaktní skupiny pro Ukrajinu. Zástupci proruských povstaleckých 

republik, Ruska, OBSE a Ukrajiny měli jednat o dalším postupu mírového procesu, ale rozhovory se zastavily už 

na úrovni pracovních skupin. 

4. června řekl britský ministr kultury John Whittingdale, že Velká Británie je připravena pořádat mistrovství 

světa ve fotbale v roce 2022, pokud se bude o pořadateli šampionátu rozhodovat znovu. Ministr Whittingdale 

sdílí názor předsedy anglické Fotbalové asociace Grega Dykea, že vyhlídky na konání MS 2022 v Anglii nejsou 

příliš pozitivní, pokud by šampionát v roce 2018 zůstal Rusku a o další mistrovství by se ucházela opět evropská 

země.  

5. června oznámila média, že na Ukrajině musí do konce letošního listopadu změnit název 66 měst, která nesou 

jména pohlavárů komunistického totalitního režimu. Informaci potvrdil  kyjevský Ústav paměti národa. Změnu 

jmen, ale například i likvidaci všech sovětských a komunistických památníků, ukládá Ukrajincům zákon o zákazu 

propagace komunistického a nacistického režimu schválený letos v květnu. 

 

 
Telegraficky: 

 Dne 3. června řekl předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, že omezil ruským diplomatům 

vstup do parlamentních budov, 

 Dne 4. června oznámil Evropský statistický úřad – Eurostat, že nezaměstnanost v eurozóně se v dubnu 

oproti předchozímu měsíci mírně snížila na 11,1 % z 11,2 % a ocitla se nejníže za tři roky. 

 


