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Událost týdne: 

Dne 12. února skončil bezpečnostní summit v Minsku za účasti představitelů Německa, Francie, Ukrajiny a 

Ruska. Německá kancléřka Angela Merkelová a prezidenti Ukrajiny, Ruska a Francie Petro Porošenko, Vladimir 

Putin a François Hollande podepsali dokument, který deklaruje příměří na východě Ukrajiny od neděle 15. 2. 

2015. Dohodu o přerušení palby a o následném stažení těžkých zbraní z padesátikilometrové nárazníkové zóny 

mezi znepřátelenými stranami během dvou týdnů potvrdil i ukrajinský prezident Petro Porošenko. Na konci 

dne 15. února vydala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zprávu, že obě bojující strany 

křehké příměří dodržují. Šéf mise OBSE však na tiskové konferenci v Kyjevě připustil, že není v jejich silách 

kontrolovat celé území východní Ukrajiny, protože mají k dispozici jen 20 hlídek.  

9. února řekl řecký ministr financí Janis Varufakis, že věří, že ve vyjednávání s eurozónou dospěje jeho země ke 

kompromisu. Řecko je prý ochotné zachovat zhruba 70 % z reforem požadovaných na základě končícího 

mezinárodního záchranného programu, pokud mu bude zbytek odpuštěn.  

9. února vystoupil před poslanci Evropského parlamentu předseda zahraničního výboru ruské Státní dumy 

Alexej Puškov. Ve svém projevu opakovaně prohlásil, že konflikt na východě Ukrajiny není černobílý a že nemá 

vojenské řešení. Puškov varoval, že v současné době hrozí jeho vyhrocení do takové podoby, která bude 

znamenat ohrožení bezpečnosti celé Evropy. Následně musel Puškov v zahraničním výboru Evropského 

parlamentu odpovídat na řadu velmi kritických dotazů,  

ve kterých mu europoslanci vytýkali například údajnou ruskou podporu východoukrajinských separatistů, 

agresivní přístup vůči Ukrajině nebo porušování minských dohod či mezinárodního práva. Puškov kritiku  

i obvinění odmítl. 

10. února vyslovil řecký parlament většinou 162 hlasů důvěru koaliční vládě krajně levicové strany Syriza 

premiéra Alexise Tsiprase a nacionalistických Nezávislých Řeků. Proti se vyslovilo v třísetčlenném 

zákonodárném sboru 137 poslanců, jeden nebyl přítomen. Premiér Tsipras před hlasováním znovu zopakoval, 

že se nehodlá vrátit k politice úsporných opatření. Odmítl také prodloužení záchranného programu.  

11. února poslal řecký soud na 15 let do vězení bývalého kyperského ministra vnitra Dinose Michailidise . 

Michailidis byl odsouzen za zprostředkování úplatků pro někdejšího řeckého ministra obrany  

za armádní zakázky. 

12. února řekla výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagerdeová,  

že MMF se s Ukrajinou dohodl na novém úvěru ve výši 17,5 miliardy amerických dolarů. Lagerdeová doplnila, 

že se jedná o čtyřletý program, tedy delší než dosavadní dvouletý.   

14. února podepsali lídři hlavních britských politických stran společnou deklaraci o ochraně klimatu. Spojené 

království tak má jasné pilíře své ekologické politiky, ať už hlasování ve volbách 7. května 2015 dopadne 

jakkoli. David Cameron, Ed Miliband a Nick Clegg ve společné výzvě označili změny klimatu za hrozbu nejen  

pro životní prostředí, ale také pro globální a národní bezpečnost. 

 

Telegraficky: 
 Dne 11. února se konala v Aténách mnohatisícová demonstrace na podporu nové vlády Alexise Tsiprase.  


