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Událost týdne:  
6. února podepsal makedonský ministr zahraničí Nikola Dimitrov s  velvyslanci 
členských zemí Severoatlantické aliance (NATO)  v Bruselu protokol o přistoupení 
Makedonie k NATO. Dokument musí projít ratifikačním procesem v 29 členských 
zemích NATO. Řecko protokol o přistoupení Makedonie k Alianci ratifikovalo ještě 
v témže týdnu. Makedonii se otevřela cesta do NATO poté, co vyřešila svůj 
dlouholetý spor s Řeckem o název země.  
 
5. února demonstrovaly desítky až stovky tisíc l idí po celé Francii, zejména na výzvu 
odborové ústředny CGT, a požadovaly například zvýšení mezd, daňovou 
spravedlnost či vyšší školné pro zahraniční studenty. K  odborářské akci se poprvé 
přidali i aktivisté z hnutí žlutých vest. Podle odborů se do protestů zapojilo na 300 
tisíc l idí, podle ministerstva vnitra se jednalo o zhruba 137 tisíc osob.  
 
6. února odmítl bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč na tiskové konferenci 
v moskevském exilu všechna obvinění, kvůli kterým ho kyjevský soud odsoudil 
v předchozím týdnu ke 13 letům vězení za vlastizradu a napomáhání rusko-
ukrajinské válce. Podle Janukovyče je rozsudek nezákonný a je výsledkem vůle 
současného ukrajinského režimu reprezentovaného prezidentem Petrem 
Porošenkem. Janukovyč označil Porošenka za lháře, pro nějž je nejdůležitější 
„ osobní zisk“ .  
 
7. února schválil  až napodruhé ústavněprávní  výbor Národní rady SR, že bývalý 
slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) splňuje podmínky kladené na kandidáty 
na funkci ústavního soudce. Devíti  z celkově 13 slovenských ústavních soudců 
skončí 12letý mandát v následujícím týdnu. Nové soudce pak jmenuje prezident 
Andrej Kiska ze seznamu kandidátů, které určí parlament. 
 
7. února jednali společně předsedové vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 – ČR, SR, 
Polsko, Maďarsko) s německou kancléřskou Angelou Merkelovou ve 
slovenské metropoli Bratislavě. Slovenský premiér Peter Pellegrini následně 
oznámil, že všech pět zemí společně připraví projekt na pomoc Maroku, čímž chtějí 
přispět k řešení vnějších příčin migrace.  
 
7. února povolala Francie svého velvyslance v Římě ke konzultacím. Důvodem byly 
pokračující  diplomatické rozepře s Itálií . Napjaté vztahy mezi  Francií a Itál ií trvají již 
několik měsíců, a to zejména kvůli rétorice nové italské vlády, která Francii , a 
především pak francouzského prezidenta Emmanuela Macrona krit izuje. Prvním 
důvodem neshod byla otázka migrace.  
 
9. února protestovaly desetit isíce lidí v italské metropoli Řím proti hospodářské 
polit ice italské vlády. Demonstrace byla svolána odbor ovými svazy. Protestů se 
kromě odborářů zúčastnil i také příznivci opoziční Demokratické strany (PD), 
studentské svazy a italská odnož francouzského hnutí tzv. žlutých vest. 
 
Telegraficky 

- Dne 4. února informovala ruská média, že podle průzkumu nezávislého střediska 
Levada by chtěly dvě pětiny mladých Rusů a Rusek trvale vycestovat do zahraničí. 
Podle prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova  se nejedná o tak vysoké číslo.  

- Dne 6. února podepsaly ministryně obrany Francie Florence Parlyová a Německa 
Ursula von der Leyenová smlouvu o společném vývinu nové generace evropského 
bojového letounu.  Kontrakt má hodnotu 65 milionů eur a má zajist it  financování 
projektu v prvních dvou letech. 

- Dne 7. února schválil ukrajinský parlament návrh prezidenta Petra Porošenka na 
ústavní zakotvení směřování Ukrajiny do EU a NATO.  
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