Týden

v evropské politice (15. 6. – 21. 6. 2015)

Událost týdne:
Dne 18. června se konaly parlamentní volby v Dánském království. Dánský parlament (Folketing) má 179 členů,
kteří jsou voleni na dobu 4 let. Volební klauzule pro vstup do parlamentu je 2 %. Volební průzkumy
nefavorizovaly nikoho, čekal se vyrovnaný souboj mezi vládnoucí koalicí vedenou sociálními demokraty
s takzvaným "modrým blokem". Jeho součástí je i populistická Lidová strana, která se tradičně vymezuje proti
přistěhovalcům. Volební komise oznámila, že předčasné volby vyhrál pravicový opoziční blok. Dosud vládnoucí
sociální demokracie sice získala nejvíc hlasů, nemá ale dost silné koaliční partnery. Premiérka Helle
Thorningová-Schmidtová už uznala porážku a zároveň oznámila, že odejde z čela sociálnědemokratické
strany. Sociální demokraté získali ve volbách 26,3 % hlasů. Dánská lidová strana obdržela 21,1 % odevzdaných
hlasů. Venstre získala 19,5 % hlasů. Novou vládu se pokusí sestavit Liberální strana Venstre, v jejímž čele stojí
někdejší předseda vlády Lars Lökke Rasmussen. Partnerem Venstre bude Dánská lidová strana, kterou vede
Kristian Thulesen Dahl.
15. června řekl řecký ministr financí Janis Varufakis, že je osobně proti odchodu Řecka z eurozóny. Podle
ministra by to nebylo rozumné řešení řecké dluhové krize a jedinou možností pro Řecko je restrukturalizace
dluhu. Německá kancléřka Angela Merkelová se nechala slyšet, že chce udělat všechno, co bude možné,
pro udržení Řecka v eurozóně.
16. června oznámila předsedkyně Národní fronty Marine Le Penová, že v Evropském parlamentu vznikla nová
frakce kolem francouzské krajně pravicové Národní fronty. Seskupení tvořené desítkami europoslanců
ze sedmi zemí včetně například Polska ponese název Evropa národů a svobod. Společně mu budou předsedat
Le Penová a Nizozemec Marcel de Graaff.
17. června zveřejnila společnost YouGov průzkum týkající se názoru občanů Spolkové republiky Německo
na setrvání Řecka v eurozóně. Podle průzkumu by 58 % dotázaných Němců uvítalo odchod Řecka z eurozóny.
Pokračování řeckého členství v eurozóně si přeje jen 28 procent Němců. Odchod Řecka z eurozóny podporují
především stoupenci vládních konzervativců (CDU/CSU) a sociálních demokratů (SPD).
17. června oznámil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szíjjártó, že maďarská vláda schválila fyzické
uzavření hranic mezi Maďarskem a Srbskem. Maďarsko tak postaví na hranicích se Srbskem čtyři metry vysoký
plot. Opatření má zastavit další příliv nelegálních uprchlíků do země.
18. června oznámila média, že Německo odkládá zavedení mýtného na dálnicích. Důvodem jsou spory
s Evropskou komisí, která zpoplatnění německých silnic považuje za porušení evropských dohod.
19. června se konala v Aténách demonstrace k setrvání Řecka v eurozóně. Organizátoři svolali akci přes
internetovou sociální síť a nazvali ji "Zůstáváme Evropou".

Telegraficky:
 Dne 16. června řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, že je rázně proti tomu, jak řecká
vláda veřejně interpretuje požadavky komise ohledně snahy o vyřešení řecké dluhové krize.
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