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Událost týdne: 
20. února začali němečtí sociální demokraté (SPD) rozhodovat ve vnitrostranickém referendu o 
vstupu do koalice s konzervativní unií CDU/CSU. Hlasování bude mít dopad jak na podobu budoucí 
vlády, tak na budoucnost SPD, která je v krizi. Výsledek rozhodnutí bude znám 4. března 2018 a 
vyjádřit se může všech 463 000 členů strany. Proti koalici se staví především mladí sociální 
demokraté, kteří podporují odchod SPD do opozice. Příznivci naopak zdůrazňují, že koaliční smlouva 
obsahuje mnoho programových priorit strany. 
 
19. února rozhodl španělský Nejvyšší soud, že generální tajemnice strany Republikánská levice 
Katalánska (ERC) Marta Roviraová může zůstat po zaplacení kauce ve výši 60 000 eur na svobodě. 
Kauci hodlá zaplatit organizace Katalánské národní shromáždění (ANC). Šéf strany ERC je ve vazbě 
od počátku listopadu. Další stíhanou osobou je poslankyně katalánského parlamentu Anna 
Gabrielová, která pobývá ve Švýcarsku a odmítá se dostavit k Nejvyššímu soudu. Očekává se, že na ni 
bude vydán mezinárodní zatykač. Pokud se nevrátí, stane se již šestou osobou na útěku čelící 
obvinění ze vzpoury kvůli snahám o prosazení nezávislosti Katalánska.  
 
21. února zveřejnila britská vláda dokument, který navrhuje prodloužení přechodného období po 
brexitu do doby, než budou připraveny a implementovány nové procesy v zemi. Podle Bruselu by 
mělo skončit na konci roku 2020. Obavy, že by přechodné období trvalo „donekonečna“, vyvrátil 
náměstek ministra pro brexit Steve Baker a ujistil příznivce brexitu, že bude stanoveno přesné datum 
ukončení.  
 
23. února odmítli představitelé států EU ustoupit Evropskému parlamentu (EP) v otázce způsobu 
volby předsedy Evropské komise (EK). EP chce i nadále automaticky dosazovat do čela EK kandidáty 
předem nominované evropskými politickými stranami. Vedoucí představitelé 27 unijních zemí však 
chtějí mít při výběru předsedy klíčovou úlohu. I dle současného předsedy Evropské rady Donalda 
Tuska je mechanismus „vedoucích kandidátů“ méně demokratický. Podporu nezískalo zavedení 
celoevropské kandidátky či propojení funkce předsedy Evropské rady a Evropské komise. 
Představitelé unijních zemí naopak podpořili snížení počtu europoslanců ze 751 na 705. 
 
24. února se konaly v Itálii rozsáhlé demonstrace proti rasismu a fašismu, jichž se zúčastnily 
desetitisíce lidí. Nejsledovanější akce se uskutečnila v Římě, kde se uskutečnil pochod svolaný 
antifašistickým uskupením ANPI, reagující na nedávný útok na cizince tmavé pleti. Do protestu se 
zapojil také premiér Paolo Gentiloni či expremiér Matteus Renzi. V Miláně se konal pravicový mítink 
Ligy severu, který v koalici se stranou Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho usiluje o 
vítězství v parlamentních volbách, jež se konají 4. března.  
 
25. února oznámila německá kancléřka Angela Merkelová na tiskové konferenci, že plánuje obměnit 
složení ministrů za Křesťanskodemokratickou unii (CDU) ve vládě. Pouze Ursula von der Leyenová si 
udrží post ministryně obrany. Do vlády se zároveň přidá více žen a mladší generace politiků. Z vysoké 
politiky například zcela odchází bývalý ministr vnitra Thomas de Maiziére a bude chybět také ministr 
financí Wolfgang Schäuble.  
 
Telegraficky 
- Dne 19. února začali jednat ministři států EU o budoucnosti zemědělské politiky, což představuje jedno 

z klíčových témat v tvorbě nového rozpočtu EU po odchodu Velké Británie. 
- Dne 19. února navštívil slovenský prezident Andrej Kiska ve Vídni svůj rakouský protějšek Alexandra 

Van der Bellena. Během návštěvy došlo i ke slavnostnímu zahájení projektu T. R. A. M., který spočívá v 
zavedení zvláštního vlakového spojení mezi Vídní a Bratislavou s cílem přiblížit historickou a kulturní 
blízkost obou zemí. 

- Dne 20. února schválil maďarský parlament rezoluci na podporu Polska ve sporu s Evropskou komisí 
(EK) ohledně soudních reforem v Polsku. 

- Dne 22. února podalo Rakousko žalobu u Soudního dvora EU na Maďarsko kvůli plánované dostavbě 
maďarské jaderné elektrárny Paks. 

- Dne 22. února schválil nizozemský parlament rezoluci označující masakr Arménů v Osmanské říši 
v první světové válce za genocidu. 
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