Týden

v evropské politice (8. 6. – 14. 6. 2015)

Událost týdne:
Dne 8. června oznámila volební komise v Turecku konečné výsledky parlamentních voleb. Volby vyhrála
vládnoucí muslimsko-konzervativní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), kterou založil prezident Recep
Erdogan. Stranu volilo 40,86 % voličů, což je téměř o 10 procentních bodů méně než při posledních volbách.
AKP tak nebude mít dostatek mandátů, aby prosadila změnu parlamentního systému na prezidentský, jak
zamýšlela, a pro případnou vládu bude muset hledat podporu také u ostatních stran. Historický úspěch slaví
prokurdská HDP.
8. června byly oznámeny výsledky lucemburského referenda týkajícího se volebního práva pro cizince.
Lucemburští voliči v referendu odmítli návrh na přiznání volebního práva cizincům, kteří tvoří 46 % obyvatel
země. Výsledky ukázaly, že proti udělení volebního práva se vyslovilo bezmála 78 % hlasujících. Podmínkou
přiznání volebního práva cizincům mělo být, že v zemi žijí nejméně deset let a že se už zúčastnili komunálních
voleb. Ústavní reforma neprošla přesto, že ji podporoval liberální premiér Xavier Bettel.
9. června začala v Německu stávka zaměstnanců státní pošty. Stávku svolal odborový svaz Verdi, který chce
prosadit zvýšení mezd a zabránit přesouvání některých pracovníků na méně placené pozice.
10. června došlo ke změně v polské vládě. Vládu premiérky Ewy Kopaczové opustili ministři státního pokladu,
zdravotnictví a sportu. Své funkce se ve stejný den vzdal i předseda dolní komory parlamentu a bývalý ministr
zahraničí Radoslaw Sikorski. Premiérka uvedla, že chce obnovit důvěru veřejnosti ve svou stranu Občanskou
platformu. Demisi podal ministr zdravotnictví Bartosz Arlukowicz, ministr sportu Andrzej Biernat a ministr
státního pokladu Wlodzimierz Karpioski. Tento resort má na starosti správu státního majetku. Odchází také
několik ministerských náměstků a šéf poradců premiérky, někdejší ministr financí Jacek Rostowski. Své posty
opustili po takzvané odposlechové aféře, která odhalila zákulisní intriky některých politiků z polské vládní
Občanské platformy i vulgární styl jejich jednání.
11. června přijal papež František ve Vatikánu ruského prezidenta Vladimira Putina. Jednali spolu necelou
hodinu za zavřenými dveřmi. Putin se s papežem shodl na tom, že je potřeba znovu nastolovat atmosféru
otevřeného dialogu mezi oběma stranami ukrajinské krize a zaměřit se na dodržování minských dohod.
11. června informovala média o průzkumu agentury Marc, který uvádí, že více než polovina Řeků neschvaluje
chování své vlády během nynějších jednání s mezinárodními věřiteli země. Průzkum se uskutečnil v rozmezí 7.10. června pro televizní stanici Alpha a vyplynulo z něj, že 53,4 % dotázaných není spokojeno s vyjednávacím
postojem levicové vlády vedené premiérem Alexisem Tsiprasem. Spokojeno je 45,5 % dotázaných, zbylí nemají
vyhraněný názor.
12. června zastavilo německé státní zastupitelství vyšetřování v případu odposlechů telefonu kancléřky Angely
Merkelové. Podezřívalo americkou tajnou službu NSA, že kancléřku několik let cíleně odposlouchávala.
13. června odebral španělský král Felipe VI. titul vévodkyně z Palmy své sestře Cristině. Důvodem je
vyšetřování princezny kvůli dapovým podvodům, kterých se měla dopustit společně s manželem. Král tak
necelý rok po korunovaci plní slib očistit monarchii od korupčních skandálů.
Telegraficky:


Dne 11. června prohlásili představitelé italské pravicové strany Liga Severu, že italská vláda selhává při řešení
problémů s ilegální imigrací.
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