Týden

v evropské politice (13. 7. – 19. 7. 2015)

Událost týdne:
Dne 16. července schválil řecký parlament první strukturální reformy, které požaduje eurozóna výměnou za
příslib nového mezinárodního záchranného programu pro zadluženou členskou zemi Evropské unie. Ve
jmenovitém hlasování svůj souhlas vyslovila naprostá většina poslanců. Pro přijetí reforem hlasovalo 229
poslanců ve 300členném parlamentu, 64 jich bylo proti a šest se zdrželo hlasování. Z vládního tábora čítajícího
162 zákonodárců jich podpořilo změny jen 124. Souhlas vyjádřilo všech 13 poslanců, kteří náleží k menší
koaliční formaci Nezávislí Řekové. Vládě přišla na pomoc také více než stovka poslanců tří proevropských
opozičních stran. Tradičně proti byli komunisté a nacionalisté ze strany Zlatý úsvit.
13. července oznámili rumunští protikorupční prokurátoři, že rumunský premiér Victor Ponta byl po dnešním
výslechu na prokuratuře obviněn z korupce, padělání, daňových úniků a praní špinavých peněz. Obvinění se
týkají let 2007 a 2008, kdy se nynější premiér živil jako právník a následně byl poslancem. Podle prokurátorů
tehdy přijal sumu odpovídající v přepočtu částce 1,5 milionu korun od svého přítele Dana Sovy a částku pak
zamaskoval 17 falešnými fakturami, vykazujícími práci pro Sovovu advokátní kancelář. Později se ocitl ve střetu
zájmu, když Sovu dvakrát jmenoval ministrem.
14. července oznámilo řecké ministerstvo financí, že primární rozpočet řecké vlády vykázal za první pololetí
díky prudkému poklesu výdajů nečekaný přebytek 1,87 miliardy eur (50,6 miliardy Kč). Vláda přitom v tomto
rozpočtu - který nezahrnuje obsluhu dluhu, hospodaření systému sociálního zabezpečení a rozpočty místních
samospráv - plánovala deficit 1,24 miliardy eur.
15. července zablokoval britský parlament návrh vlády Davida Camerona na opětovné povolení lovu lišek.
Vládnoucí Konzervativní strana má sice v Dolní sněmovně většinu, hon na lišku je ale téma, o kterém poslanci
tradičně hlasují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nejsou svázaní stranickou disciplínou. I uvnitř
Konzervativní strany je skupinka odpůrců pronásledování a následného usmrcení lišky smečkou psů, patří do ní
i někdejší ministr obrany Liam Fox.
17. července schválil rakouský parlament povolení rakouské vládě dál jednat o podrobnostech nového
záchranného programu pro zadlužené Řecko, na němž se v týdnu domluvili zástupci eurozóny. Následně stejné
povolení vydal také německý parlament své vládě.
19. července zveřejnila agentura YouGov průzkum podle kterého se více než polovina Němců domnívá, že
plánovaný záchranný program pro Řecko je špatný. A téměř polovina by upřednostnila, kdyby zadlužené Řecko
vystoupilo z eurozóny. Plán na záchranu Řecka podle průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 1400 lidí,
považuje za špatný 56 % Němců. Odchod Řecka z eurozóny by rádo vidělo 48 % respondentů, zatímco pro jeho
setrvání v měnové unii se jasně vyslovila pouze třetina.

Telegraficky:
 Dne 15. července se konala v Řecku stávka, kterou iniciovali odbory. Stávka se týkala úsporných
opatření vlády,
 16. července schválil francouzský parlament dohodu zemí eurozóny a Řecka. Pro hlasovalo 70 %
poslanců.
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