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Událost týdne:   
12. září oznámil rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka, že druhé kolo prezidentské volby 
bude kvůli technickým problémům přeloženo z 2. října na 4. prosince. Důvodem jsou vadné 
obálky určené pro korespondenční hlasování.  

12. září informoval norský velvyslanec v Rakousku Jan Petersen, který vede pozorovatelskou 
misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), že OBSE nebude monit orovat 
ruské parlamentní volby na Krymu, neboť jej nepovažuje za součást ruského území.  

14. září zopakoval lucemburský ministr zahraničních věcí Jean Asselborn, že si stojí za svým 
návrhem na vyloučení Maďarska z Evropské unie.  Budapešť podle něj podrývá základní 
hodnoty EU, především v kontextu migrační krize. J. Asselborn zároveň vyzval k větší 
spolupráci členských států. Podle německého tisku t ím Asselborn pomohl maďarskému 
premiéru Viktoru Orbánovi, který to bude moci využít na vnitropolit ické scéně pro  posílení 
svého postavení. 

 14. září informovala agentura ČTK o zprávě zahraničního výboru britského parlamentu, která 
krit izuje postup premiéra Davida Camerona během krize v Libyi. Před britskou intervencí 
nebyla údajně provedena důkladná zpravodajská analýza. Intervence samotná dle zprávy 
vedla k polit ickému a ekonomickému kolapsu země.  

 15. září začalo na východě Ukrajiny platit  příměří. Od jeho vyhlášení se obě strany, ukrajinská 
armáda i proruští separatisté, obviňují z jeho porušování . Od podzimu 2014 bylo příměří 
vyhlášeno již podesáté.  

16. září zveřejnil  server Spiegel Online rozhovor s vedoucím představitelem 
Křesťanskosociální unie (CSU) Horstem Seehoferem, který naznačil, že zvažuje ult imátum pro 
kancléřku Angelu Merkelovou.  H. Seehofer požaduje, aby byl pro Německo stanoven l imit 
maximálního počtu přijatých uprchlíků (200 000), v opačném případě odmítá podpořit 
kandidaturu Angely Merkelové na kancléřský post. Proti prohlášení se ohradila koaliční 
SPD, jež je označila za začátek pokusu o svržení kancléřky. 

Dne 18. září proběhly volby do poslanecké sněmovny Berlína. Volby vyhrála SPD s 21 ,6 % , 
druhá skončila CDU se 17,6 % . Obě strany však oproti předchozím volbám výrazně oslabily. 
Naopak posíl ily FDP a Die Linke. Zelení ztratil i 2 mandáty. Ze sněmovny vypadla strana 
Pirátů, a naopak se do ní poprvé dostala Alternativa pro Německo (AfD), když získala 14,2 %  
hlasů, a t ím 25 mandátů .  

Telegraficky 
- Dne 12. září oznámil bývalý britský premiér David Cameron, že se vzdává poslaneckého 

mandátu. Vzhledem k současné polit ické situaci a okolnostem jeho rezignace na 
premiérský post dle něj není možné, aby zůstal v parlamentu.  

- Dne 17. září se na několika místech v Německu  uskutečnily protesty proti dohodám o 
volném obchodu, které chce EU uzavří t s Kanadou (CETA) a USA (TTIP) . Podle policejních 
odhadů se jich zúčastnilo na 150 tisíc lidí.  

- Dne 18. září se konaly volby do ruské Státní dumy. Podle prvních odhadů je s velkou 
převahou vyhrála prezidentem Putinem podporovaná strana Jednotné Rusko.  

 


