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Událost týdne: 
6. listopadu propustily belgické úřady odvolaného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a jeho 
pět exministrů. Belgie musí rozhodnout, zda je na základě evropského zatykače vydá do Španělska. O 
pár dní později španělská prokuratura po výslechu v Madridu poslala do vazby předsedkyni katalánského 
parlamentu Carme Forcadellovou, její obžalovaní spolupracovníci rovnou za sebe zaplatili kauci. O den 
později byla však i politička rozhodnutím Nevyššího soudu propuštěna po zaplacení kauce. Situaci u 
soudu během týdne doprovázely rozsáhlé demonstrace především v Barceloně. Nejprve byly vyhlášeny 
Konfederací katalánských svazů na podporu práv zaměstnanců, což vedlo k ochromení dopravy na 
severovýchodě země. V Barceloně protestovali 8. a 11. listopadu lidé proti zatčení katalánských politiků 
a proti anulování deklarace o nezávislosti. V sobotu se sešlo svoláním Katalánského národního 
shromáždění asi 750 tisíc lidí, kteří se bouřili mimo jiné proti „madridské okupaci“. Španělský premiér 
Mariano Rajoy následně přijel do Barcelony a prohlásil, že si přeje návrat demokracie a svobody 
do regionu. Během téhož týdne vyzvala hlavní organizace katalánského separatistického hnutí 
Katalánské národní shromáždění (ANC) všechny příznivce nezávislosti k vytvoření jedné koalice do 
prosincových katalánských voleb.  
 
6. listopadu byla v Bonnu zahájena světová konference o klimatu, cílící na zhodnocení plnění závazků 
Pařížské klimatické dohody a postoje USA, které dle prezidenta Donalda Trumpa mají zájem od ní v roce 
2019 odstoupit.  Cílem setkání bylo nalézt nová pravidla pro srovnání klimatických cílů, která by měla 
být schválena příští rok v Polsku.   
 
6. listopadu informoval italský deník La Repubblica, že v regionálních sicilských volbách zvítězila koalice 
italského expremiéra Silvia Berlusconiho, která získala 40 % hlasů a porazila populistické Hnutí pěti 
hvězd (M5S). Předpokládá se, že úspěch koalice by mohl naznačovat návrat Berlusconiho do vysoké 
politiky. 
 
7. listopadu bylo v britském parlamentu rozhodnuto o zřízení nezávislého orgánu na projednávání 
budoucích obvinění ze sexuálního obtěžování. Lídři stran tak reagují na skandální obvinění desítek 
poslanců ze sexuálních útoků. 
 
8. listopadu uvedl Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise pro euro, finanční stabilitu a 
finanční služby, že EU by měla v prosinci odsouhlasit černou listinu daňových rájů. Mimořádná 
ministerská schůzka byla svolána v reakci na vydání finančních dokumentů Paradise Papers, které 
odhalily tajné investice vlivných lidí. 
 
8. listopadu zrušilo francouzské Národní shromáždění poslaneckou imunitu Marine Le Penové. 
Předsedkyně nacionalistické Národní fronty tak nyní může být stíhána za šíření nevhodných fotografií 
zobrazujících násilí v souvislosti s činnostmi tzv. Islámského státu. 
 
10. listopadu uvedla britská premiérka Theresa Mayová, že požaduje novým zákonem stanovit termín 
odchodu z EU a to 29. března 2019, aby byly vyloučeny pochybnosti o uskutečnění brexitu. V rámci 
stejného dne se vyjednávací týmy v Bruselu pod vedením Michela Barniera dohodly, že Británie musí 
vyjasnit svou pozici v dostání svým finančním závazkům. O dva dny později uvedl Barnier, že k dohodě 
ohledně vystoupení Británie z EU nemusí dojít a vyzval zúčastněné, aby se na to připravili. Zmínil, že 
pokud nebude dosaženo dohody ocitne se Británie v podobném vztahu jako Čína s EU. Zmínil také 
problematiku irských hranic. 
 

Telegraficky 

- Dne 6. listopadu prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, že si přeje ukončení rozhovorů o 

vládě mezi její unií CDU/CSU, svobodnými demokraty FDP a Zelenými do 16. listopadu.  

- Dne 7. listopadu bylo v rámci protiteroristické operace ve Francii a Švýcarsku zadrženo deset osob, 

které byly podezřelé z příprav teroristických útoků.  

- Dne 8. listopadu rezignovala britská ministryně pro mezinárodní rozvoj Priti Patelová kvůli 

utajovaným soukromým letním schůzkám s izraelskými politiky.  
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