
Týden   

v evropské polit ice (6. 2. – 12. 2. 2017) 

© CEVRO, z. s. 2017 
www.cevro.cz, info@cevro.cz   
Zpracovala: Natálie Maráková 

Událost týdne:  
8. února ustála rumunská vláda sociálních demokratů a liberálů hlasování o nedůvěře, které 
iniciovala opozice kvůli vládnímu záměru odstranit postih za některé korupční trestné činy, 
který byl v reakci na protesty statisíců Rumunů odvolán. Následující den odstoupil rumunský 
ministr spravedlnosti Florin Iordache, jehož ministerstvo kontroverzní nařízení připravilo. 
Předseda vládní sociální demokracie Liviu Dragnea již dříve uvedl, že rumunská vláda byla 
demokraticky zvolena a nemá důvod rezignovat. Reagoval tak na pokračující výzvy 
protestujících, kteří se dožadují rezignace vlády. Právě Dragnea, který se kvůli obvinění  
ze zpronevěry státních peněz nemohl stát premiérem, by z nařízení profitoval.  
 
6. února se omluvil francouzský prezidentský kandidát umírněné pravice Francois Fillon za to, 
že v minulosti zaměstnával svou manželku a děti jako poslanecké asistenty. Uvedl však, že 
jednal legálně, a popřel, že by zaměstnání jeho ženy bylo fiktivním a že by členové jeho rodiny 
byli za své služby nadprůměrně odměňováni. Zároveň odmítl odstoupit z prezidentského klání. 
Následně informoval francouzský týdeník Le Canard enchaîné, že Fillonově manželce mělo být 
navíc při odchodu z funkce asistentky vyplaceno nezvykle vysoké odstupné. Někdejší favorit 
voleb ztrácí v důsledku kauzy přízeň voličů a dle průzkumů by v  prvním kole skončil až třetí  
za šéfkou krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penovou a nezávislým kandidátem 
Emmanuelem Macronem.  
 
6. února byl ve Španělsku zahájen soudní proces s katalánským expremiérem Arturem Masem  
a dvěma členkami jeho vlády kvůli tomu, že v roce 2014 uspořádali navzdory soudnímu zákazu 
referendum o nezávislosti Katalánska, ve kterém se pro odtržení od Španělska vyslovilo zhruba 
80 %  Katalánců. Zahájení procesu doprovázely především v Barceloně protesty desetit isíců 
příznivců nezávislosti. 
 
8. února byl vůdce ruské opozice a možný kandidát v  nadcházejících prezidentských volbách 
Alexej Navalnyj nepravomocně odsouzen k  pětiletému vězení a pokutě ve výši 500 tisíc rublů  
za korupci. Navalnyj považuje proces za vykonstruovaný. Pokud se rozsudek stane 
pravomocným, opozičník se nebude moci ucházet o prezidentský post v  příštím roce. Navalnyj 
již avizoval, že se v případě nutnosti bude bránit u Evropského soudu pro lidská práva  
ve Štrasburku, kde již v minulosti uspěl.  
 
9. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že britská ministryně vnitra Amber 
Ruddová oznámila, že Británie zastaví program na přijímání osamocených dětských uprchlíků, 
neboť program je podle ní pobídkou pro pašeráky lidí. Namísto původně plánovaných 3000 
dětských migrantů jich Británie převezme jen 350.  
 
10. února rozhodl zemský soud v Hamburku, že části básně německého satirika Jana 
Böhmermanna, v nichž zesměšňoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, není 
možné na veřejnosti opakovat. Části satirizující aktuální dění v  Turecku však přípustné jsou. 
Erdogan chtěl docílit zákazu celé básně, kterou Böhmerman přednesl loni v německé 
veřejnosprávní televizi ZDF a jíž reagoval na porušování l idských práv a svobod v Turecku. 
 
12. února zvolilo Spolkové shromáždění bývalého ministra zahraničí Franka -Waltera 
Steinmeiera (SPD) budoucím německým prezidentem. Steinmeier ve funkci v březnu vystřídá 
Joachima Gaucka, který se rozhodl znovu nekandidovat.  
 
Telegraficky 

- Dne 6. února se stala Angela Merkelová (CDU) oficiální kandidátkou frakce CDU/ CSU  
na německou kancléřku, když ke kandidatuře získala podporu bavorské CSU. CSU, sesterská 
strana CDU, delší dobu váhala s vyjádřením podpory Merkelové kvůli kancléřčině 
prouprchlické polit ice.  Němečtí socialisté z SPD dotahují před podzimními volbami 
dle posledních průzkumů veřejného mínění konzervativce z CDU/ CSU.  

- Dne 8. února schválili britští poslanci návrh zákona umožňujícího zahájit  jednání o vystoupení 
Velké Británie z EU. Zákon nyní posoudí ještě horní komora parlamentu – Sněmovna lordů.  
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