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Událost týdne: 

Dne 23. června oznámila média, že americká Národní agentura pro bezpečnost (NSA) špehovala nejméně  

v letech 2006 až 2012 tři poslední francouzské prezidenty, kterými byli Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy  

a François Hollande. Francie údajné odposlouchávání důrazně odsoudila a žádá řádné prošetření celé kauzy. 

Shodli se na tom nejvyšší představitelé státu a tajných služeb na mimořádném zasedání Rady obrany, které 

svolal francouzský prezident François Hollande. 

22. června oznámila média, že Německo propustilo zadržovaného novináře televize Al-Džazíra Ahmada 

Mansúra. Vyšetřovatelé proti němu nevznesli žádná obvinění. O jeho vydání žádal Egypt. Německé 

ministerstvo zahraničí ale už dříve prohlásilo, že novináře, který má egyptské a britské občanství, nevydá  

do žádné země, kde by mu hrozil trest smrti. 

23. června zahájila britská královna Alžběta II. čtyřdenní návštěvu Německa. Britská panovnice zavítala  

do Německa naposledy v roce 2004. Během své návštěvy se britská panovnice setkala s vrcholnými 

představiteli Německa a poprvé  navštívila bývalý koncentrační tábor Mauthausen. 

24. června se sešli premiéři  Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, aby v rámci visegrádské skupiny (V4) 

diskutovali o kvótách pro uprchlíky v Evropské unii. Premiéři V4 považují navrhované povinné kvóty  

na přerozdělování migrantů v Evropské unii za nepřijatelné a jsou znepokojeni z debaty v EU o řešení migrační 

krize. Ve společném prohlášení také vyjádřili solidaritu se státy, které nejvíce čelí náporu migrantů.  

25. června se konala konference ministrů vnitra jednotlivých německých spolkových zemí. Hlavními tématy 

byly boj proti terorismu, uprchlická politika i posílení hraničních kontrol.  

25. června vypravilo Rusko na východ Ukrajiny další konvoj s humanitárním nákladem. Kolonu tvoří asi stovka 

nákladních aut, polovina je určena pro Doněck, druhá pro Luhansk. Ukrajina na takovéto zásobování hledí 

podezřívavě, neboť se obává, že na Donbas tímto způsobem proudí i pomoc proruským separatistům, Rusko 

tato nařčení odmítá. 

26. června podepsal ukrajinský prezident Petro Prošenko zákon, který cizím vojskům umožní působit na území 

Ukrajiny, pokud budou potřeba k obraně země a zajištění míru. Podle zákona dále mohou být na Ukrajině 

krátkodobě rozmístěny potenciální nosiče jaderných a dalších druhů zbraní hromadného ničení za podmínky, 

že budou pod ukrajinskou kontrolou. Zákon zároveň zakazuje vstup vojsk států, které neuznávají nezávislost 

Ukrajiny, její teritoriální celistvost a vedou proti ní ozbrojenou agresi.   

26. června zemřel ve věku nedožitých 86 let bývalý ruský premiér a ministr zahraničí Jevgenij Primakov. Stal se 

výraznou postavou politických a ekonomických reforem 90. let v době prezidenta Borise Jelcina. 

27. června vyhlásil řecký premiér Alexis Tsipras referendum o přijetí návrhů mezinárodních věřitelů na řešení 

řecké dluhové krize.  Následně návrh na uspořádání referenda schválil řecký parlament. Hlasování se bude 

konat 5. července 2015. 

 

Telegraficky: 

 Dne 24. června řekl španělský ministr hospodářství Luis de Guindos, že španělská ekonomika by se  

do konce příštího roku měla vrátit na úroveň před globální finanční krizí.  
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