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Událost týdne: 

Dne 11. července schválil řecký parlament vládní návrh úsporných reforem. Díky jejich příslibu by mohli 

mezinárodní věřitelé poskytnout Řecku třetí dlouhodobý úvěr a zabránit tak hrozícímu bankrotu i vystoupení 

země z eurozóny. Podle řeckého premiéra Alexise Tsiprase je aktuální reformní plán lepší než ten, který Řecku 

nabídli v červnu věřitelé a který pak lidé odmítli v referendu. Schválený návrh slibuje  udržení a zvyšování 

primárního rozpočtového přebytku, zvýšení některých daní, snížení výdajů například na obranu, postupnou 

reformu penzí i veřejného sektoru, lepší výběr daní i pokračování privatizace.  

6. července schválil maďarský parlament zákon, který zpřísňuje podmínky pro žadatele o azyl a povoluje 

vybudování plotu na hranici se Srbskem k zastavení přílivu nelegálních imigrantů. Nový zákon zkracuje dobu 

pro posuzování žádostí o azyl a umožní odmítnout žádosti přistěhovalců, kteří při své cestě například  

ze Sýrie, Afghánistánu nebo Iráku prošli některou tzv. bezpečnou zemí, kde jim nic vážného nehrozilo.  Plot 

bude čtyři metry vysoký a 175 kilometrů dlouhý. 

7. července si Velká Británie minutou ticha připomněla 10. výročí londýnských útoků. Čtyři sebevražední 

atentátníci při nich v metru a v autobuse zabili v ranní špičce 52 lidí. Památku obětí uctila i královna Alžběta II. 

nebo premiér David Cameron. 

8. července se konala v Londýně stávka zaměstnanců metra. Stávka je namířená proti údajně uspěchanému 

rozjezdu nočního provozu metra, který je naplánovaný na půlku září. Londýnského starostu Johnsona 

rozzlobilo načasování protestu. 

9. července oznámila média, že Madrid přejmenuje řadu tříd, ulic a náměstí.  Mnoho z nich je zde totiž stále 

ještě pojmenováno po prominentech režimu diktátora Franka. Iniciativa se opírá o zákon o historické paměti, 

který platí od roku 2007. Frankistické symboly se po celém Španělsku skutečně postupně odstraňují již několik 

posledních let. Madridská radnice byla posledních 24 let v rukou pravice. Ve španělské metropoli ale  

po komunálních volbách minulý měsíc převzala moc levicová aliance Ahora Madrid (Teď Madride). Ta 

odstranění starých názvů slibovala již před volbami.  

9. července se konala v centru Atén protivládní demonstrace na podporu setrvání Řecka v eurozóně  

a v Evropské unii. Demonstraci svolala Iniciativa Pro evropské Řecko. Protestů se zúčastnilo přes 5 tisíc lidí. 

10. července uvedl Evropský statistický úřad Eurostat zprávu k počtu obyvatel v Evropské unii. V celé Evropské 

unii žilo k 1. lednu letošního roku 508,2 milionu lidí. Je to přibližně o milion více než o rok dříve, statistici  

k 1. lednu 2014 v EU registrovali 506,9 milionu lidí. V roce 2014 se v EU narodilo 5,1 milionu dětí, zemřelo 

naopak 4,9 milionu lidí. Přirozený přírůstek obyvatel tedy činil 0,2 milionu, ke zbývající části růstu počtu 

obyvatel podle Eurostatu přispěla migrace. 

11. července se zúčastnil srbský premiér Aleksandar Vučid pietního aktu u příležitosti 20. výročí srebrenického 

masakru. Právě někdejší bosensko-srbské jednotky mají na svědomí smrt 8000 bosenských muslimů.  

 

Telegraficky: 

 9. července vyzvala britská vláda své občany v Tunisku, aby zemi co nejdříve opustili. V zemi údajně 

hrozí další teroristický útok.  

 


