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Událost týdne: 

Dne 27. února byl v Moskvě zastřelen opoziční politik Boris Němcov, bývalý ruský vicepremiér a jeden z 

hlavních kritiků prezidenta Vladimira Putina. Prezident Putin jeho zabití odsoudil a označil ho za provokaci. 

Také řekl, že zřejmě šlo o nájemnou vraždu, a nařídil bezpečnostním službám, aby ji vyšetřily.  V posledních 

letech Němcov kritizoval současného ruského prezidenta a byl několikrát zatčen kvůli účasti na protestech. Byl 

jedním z prvních, kdo podepsali opoziční kampaň  

s názvem „Putin musí odejít“, která usiluje o rezignaci šéfa Kremlu. Dne 1. března pak prošel centrem Moskvy 

smuteční pochod k uctění památky zastřeleného politika. Původně ruská opozice plánovala protivládní 

demonstraci na okraji města, po vraždě Němcova moskevská radnice povolila vzpomínkovou akci v centru 

nedaleko Kremlu. Průvod došel až na místo, kde bývalý ruský vicepremiér zemřel.   

23. února stáhla norská vláda návrh zákona, který by zakazoval žebrotu a její podporu. Norská vláda, ve které 

jsou zastoupeni i pravicoví populisté ze Strany pokroku, tvrdila, že chce zabránit organizovaným gangům, aby 

do Norska žebráky dovážely.  

23. února byly zveřejněny výsledky doplňovacích voleb do maďarského parlamentu. Podle výsledků ztratila 

maďarská vládnoucí koalice premiéra Viktora Orbána ústavní většinu. Mandát získal kandidát levicové opozice 

Zoltán Kesz před kandidátem koalice Orbánovy strany Fidesz a křesťanských demokratů Lajosem 

Némedim. Dvoutřetinová většina pro Orbánovu vládní koalici závisela na jediném křesle. O místo  

v parlamentu, které se uvolnilo po říjnovém odchodu Tibora Navracsicse do úřadu eurokomisaře, se ucházelo 

12 kandidátů. Dvoutřetinová většina všech zvolených poslanců je v Maďarsku potřebná ke změnám ústavy, 

vyhlášení války nebo k volbě ústavních soudců. Orbánova strana ovládá parlament od roku 2010 a novou 

ústavu už prosadila.  

24. února doporučil německý ministr financí Wolfgang Schäuble Spolkovému sněmu, aby schválil prodloužení 

úvěrové pomoci pro zadlužené Řecko. Svou podporu ale podmiňuje tím, že Evropská unie schválí seznam 

reforem, který mají předložit řečtí představitelé. 

25. února přijal rakouský parlament novelu zákona o islámu. Počítá například se zákazem financování mešit  

ze zahraničí, zavádí naopak studium islámu. Novela dále nařizuje imámům, aby mluvili německy a prošli 

rakouským vzdělávacím systémem. Islámští duchovní, kteří působí v Rakousku, ale jsou placení třeba z Turecka, 

musí do jednoho roku skončit.  Zejména mladým muslimům se nový zákon nezamlouvá. Podle nich dělá  

z muslimů automaticky podezřelé a je k nim přísnější než k příslušníkům jiných náboženství. 

26. února se v Berlíně setkala německá kancléřka Angela Merkelová s rumunským prezidentem  Klausem 

Iohannisem. Kancléřka Merkelová řekla, že doufá, že ruský prezident Vladimir Putin se nepokusí uplatňovat 

stejnou strategii jako na Ukrajině vůči Moldavsku. Kancléřka rovněž podpořila úsilí Moldavska o upevnění 

vztahů s EU, přestože to vadí Moskvě. 

 
Telegraficky: 

 Dne 25. února schválila Evropská komise, Jednotný energetický trh všech 28 zemí EU s propojenými 
sítěmi má být jádrem budoucí evropské energetické unie,  

 Dne 27. února oznámili zástupci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), že obě 
strany konfliktu na Ukrajině začaly stahovat těžké zbraně. 
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