Týden

v evropské politice (2. 3. – 8. 3. 2015)

Událost týdne:
Dne 6. března schválil německý parlament výraznou většinou takzvanou kvótu pro ženy. Ve vedení velkých
německých firem tak musí být nejméně 30 % žen. Vláda Angely Merkelové (CDU-CSU) tím chce podpořit
rovnoprávnost mezi muži a ženami, která je obsažena v německé ústavě. Zákon začne platit od roku 2016.
Přibližně 100 firem musí do té doby změnit obsazení svých dozorčích rad, protože 30procentní hranice se týká
právě jich.
2. března zveřejnil server electoralcalculus.co.uk volební preference britských politických stran za měsíc únor
2015. Podle aktuálních výsledků by volby vyhráli labouristé s 33,6 % hlasů, což by jim vyneslo 301 křesel v Dolní
komoře britského parlamentu. Druhé místo obsadili vládní konzervativci s 32,4 % (265 křesel). Třetí místo
v počtu preferencí patří Straně za nezávislost Spojeného království (UKIP), kterou by volilo 14,3 % voličů.
Liberálové by získali 7,8 % hlasů. UKIP by získal jedno křeslo, liberálové 15 křesel. Průzkum se uskutečnil ve
dnech 8.–15. února 2015 a účastnilo se ho 10 871 respondentů.
2. března zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat zprávu k nezaměstnanosti v zemích platících eurem.
Podle zprávy nezaměstnanost v Eurozóně stoupla na hodnotu 11,2 %. V celé Evropské unii je pak
nezaměstnanost na hodnotě 9,8 %.
3. března oznámila média, že Rusko chce vůči Řecku a Maďarsku zmírnit své embargo na dovoz potravin. Obě
země jsou podle Ruska z ekonomického hlediska slabým článkem Evropské unie. Rusové loni zakázali dovoz
masa, ovoce, zeleniny a mléčných výrobků ze zemí Evropské Unie a Spojených států. Udělali to jako reakci na
sankce, které Spojené státy a Evropská unie uvalily na Rusko kvůli jeho roli v ukrajinské krizi.
4. března řekl ruský prezident Vladimir Putin, že vražda opozičního politika Borise Němcova v centru Moskvy
měla zřejmě politický motiv. Tajné služby mezitím bez dalších detailů oznámily, že mají v případu první
podezřelé. Prezident Vladimir Putin na vyšetřování osobně dohlíží.
5. března oznámila média, že na letišti v německém Düsseldorfu zatkla německá policie údajného džihádistu.
Podle vyšetřovatelů je 22letý Němec členem teroristické organizace Islámský stát. Policie ho sledovala několik
měsíců.
5. března schválil ukrajinský parlament zákon, který umožňuje rozšířit početní stav příslušníků ozbrojených sil
zhruba o třetinu, tedy o 68 tisíc lidí. Ukrajina tak chce lépe čelit náporu proruských separatistů na východě
země. Schválená norma má pouze dva články - jeden říká, že počet příslušníků armády je 250 tisíc, a druhý, že v
době mobilizace se tento počet zvyšuje o množství lidí povolaných k plnění branné povinnosti.

Telegraficky:
 Dne 3. března řekl mluvčí řeckého kabinetu Gavriil Sakellaridis, že řecká vláda předloží parlamentu ke
schválení otázku o prodloužení programu mezinárodní úvěrové pomoci,
 dne 6. března si odpykal zbytek trestu veřejně prospěšných prací bývalý italský premiér Silvio
Berlusconi,
 dne 6. března opustil věznici ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj, který si odpykával patnáctidenní
trest za narušování veřejného pořádku.
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