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Událost týdne:  
18. června se uskutečnilo druhé kolo francouzských parlamentních voleb, v  němž zvítězilo 
centristické hnutí Republika v pohybu (REM) prezidenta Emmanuela Macrona , když dle odhadů 
získalo 308 z 577 křesel v dolní komoře parlamentu. REM obdrželo společně se spojenci z hnutí 
MoDem 350 mandátů. Pravicoví Republikáni skončili se 113 mandáty druzí, Socialisté s  29 
mandáty třetí. Nacionalistická Národní fronta obsadí osm  křesel. Volby doprovázela rekordně 
nízká volební účast, jež se pohybovala kolem 43 % . Důvodem bylo dle analytiků především 
předpokládané vítězství Macronova hnutí.  
 
12. června protestovaly tisíce lidí v  Moskvě, Petrohradu, ale i dalších ruských městech proti 
korupci. Protesty svolal ruský opoziční předák Alexej Navalnyj, jenž na poslední chvíli přesunul 
demonstraci z povolené třídy akademika Sacharova blíže do moskevského centra na Tverskou 
ulici, kde demonstrace povolena nebyla. Navalnyj byl zadržen u svého bydliště krátce před 
začátkem demonstrace a následně byl poslán na 30 dnů do vězení kvůli opakovanému porušení 
zákonů o pořádání demonstrací. Zatčeno bylo i více než 1200 protestujících. Úřady následující 
den odmítly vyslyšet výzvy USA a EU k propuštění zadržených, které považují za provokatéry.  
 
13. června schválil maďarský parlament zákon zpřísňující státní kontrolu nad nevládními 
organizacemi, které získávají finance ze zahraničí.  Organizace, jež takto obdrží zhruba 615 tisíc 
korun ročně, budou nuceny zaregistrovat se u úřadů a podat informace o svém financování. 
Podle agentury AFP směřuje nařízení hlavně proti organizacím, které sponzoruje americký 
miliardář maďarského původu George Soros.  
 
13. června oznámil eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos, že Evropská komise (EK) se 
rozhodla zahájit řízení s ČR, Polskem a Maďarskem, a to kvůli neplnění závazků vyplývajících 
z programu na přerozdělování migrantů na základě unijních kvót. Řízení, jež EK zahájila 
následující den, může dospět až k Soudnímu dvoru EU a zemím by mohla být uložena pokuta.  
  
14. června odebral Evropský parlament na žádost francouzské justice imunitu někdejšímu 
předsedovi francouzské krajně pravicové Národní fronty (FN) Jeanu-Marie Le Penovi kvůli jeho 
výrokům v rozhlasu, jež měly podněcovat k nenávisti . Následující den přišla o imunitu  
i současná šéfka FN a dcera Le Pena Marine Le Penová, jež se tak bude muset bránit žalobě  
za pomluvu veřejného činitele, jehož obvinila z podpory islámského radikalismu.  
 
15. června se domluvili ministři financí zemí eurozóny, že Řecko obdrží ze záchranného fondu 
ESM v rámci třetího záchranného programu novou část úvěru ve výši 8,5 miliardy eur. Nový 
záložní úvěr poskytne Řecku i Mezinárodní měnový fond.  
 
15. června prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v rámci každoroční  televizní debaty  
s národem, že více než západní sankce uškodil Rusku pokles cen a poptávky po ropě a zemním 
plynu, které Rusko hojně vyváží. Nové protiruské sankce, jež schválil americký Senát  
v souvislosti s údajným ovlivňováním loňských prezidentských voleb v USA, označil za výsledek 
amerického vnitropolitického boje. Dodal, že Rusko by chtělo normalizovat vztahy s  USA, 
zlepšení vzájemných poměrů však závisí i na druhé straně. Přislíbil brzké zlepšení stavu ruské 
ekonomiky. Neprozradil, zda hodlá příští rok kandidovat v prezidentských volbách.     
 
17. června informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu AFP, že podle švédské rozvědky 
ve Švédsku výrazně narostl počet radikálních islamistů , za posledních sedm let z asi dvou set na 
t isíce. Příčinou je dle rozvědky především propaganda terori stické organizace Islámský stát.  
 
Telegraficky 

- Dne 15. června byly v rámci EU zrušeny příplatky za roaming. Zákazníci evropských operátorů 
proto platí za hovory a textové zprávy z dalších unijních zemí stejné ceny jako doma.  

- Dne 16. června zemřel ve věku 87 let  bývalý německý kancléř Helmut Kohl. Kohl stál 25 let 
v čele Křesťanskodemokratické unie (CDU). Je mu připisována velká zásluha  
na znovusjednocení Německa v roce 1990 a evropské integraci. 
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