Týden

v evropské politice (22. – 28. 4. 2013)

Událost týdne:
24. dubna pověřil italský prezident Giorgio Napolitano sestavením vlády Enrica Lettu z Demokratické strany.
27. dubna E. Letta oznámil prezidentovi, že se mu podařilo vládu sestavit. 28. dubna složila vláda u prezidenta
přísahu a 29. dubna bude parlament hlasovat o důvěře.
22. dubna informovala švédská média o uskutečnění simulovaného útoku ruského letectva na Stockholm,
které se odehrálo během velikonočních svátků a na které švédské obrana nedokázala včas zareagovat.
23. dubna schválil definitivně francouzský parlament zákon povolující sňatky osob stejného pohlaví, ale také
jejich možnost adoptovat děti. Pro zákon hlasovalo 331 poslanců, proti 225. Pravice chystá zákon napadnout u
ústavního soudu.
25. dubna byl odsouzen na 2,5 roku odnětí svobody opoziční aktivista Konstantin Lebeděv za organizování
masových protivládních protestů v Moskvě. Prezident Vladimir Putin v přímém televizním přenosu při debatě
s diváky odmítl, že by se Rusko vracelo do dob sovětské diktatury Josefa Stalina. Podle prezidenta nejsou
procesy s opozicí politicky motivované, nicméně to neznamená, že by v Rusku neměl být řád a disciplína. Dále
oznámil, že teroristické útoky v Bostonu umožní USA pochopit ruský boj proti čečenskému extremismu.
V Rusku byla navíc v týdnu potrestána první nevládní organizace, hnutí Golos, která obdržela pokutu ve výši
300 tisíc rublů. Golos podle soudu obdržel 50 tisíc eur od Norského helsinského výboru, a tak měla podle
nového zákona organizace povinnost zaregistrovat se na úřadech jako zahraniční agent. To však organizace
neudělala, nicméně podle výkonného ředitele hnutí byly finance vráceny v momentu, kdy se objevily na účtu.
25. dubna se opět uskutečnily ve Španělsku protesty kvůli zvyšování daní, vládním škrtů a vysoké
nezaměstnanosti, která podle aktuálních údajů dosáhla rekordních 27,2 %. Navíc španělský statistický úřad
oznámil, že zemi začínají kvůli hospodářské situaci opouštět nejenom imigranti z Jižní Ameriky, ale také
samotní Španělé.
25. dubna byla zveřejněna část rozhovoru srbského prezidenta Tomislava Nikoliće pro bosenskou státní televizi
BHT, který se zde vyjádřil k událostem z roku 1995 slovy: „Poklekám a žádám, aby bylo Srbsku odpuštěno za
zločiny spáchané ve Srebrenici."
26. dubna oznámila agentura Reuters o zatčení 20 lidí včetně prezidenta Federace Bosny a Hercegoviny Živka
Budimira bosenskou policií, kvůli údajné korupci. Ž. Budimir podle bosenských médií přijímal úplatky za udílení
milostí. Protikorupční zátah je spojen s další trestnou činností, jako například zneužitím pravomoci, prodejem
drog a také organizovaným zločinem.
27. dubna se konaly na Islandu parlamentní volby. Strana nezávislosti získala 26,7 %, Pokroková strana 24,4 %
hlasů, Sociální demokraté 12,9 % hlasů, Zelení 10,9 % hlasů, Bright Future 8,2 % a Pirátská strana 5,1 % hlasů.
Telegraficky:
 Ruská tajná služba FSB zadržela v moskevské mešitě 140 lidí, které FSB podezírá z napojení na islámské
extremisty.
 23. dubna si byly představitelky kubánského hnutí Dámy v bílém v Bruselu převzít cenu Andreje
Sacharova, kterou obdržely již v roce 2005.
 26. dubna oznámil guvernér Bank of England Mervyn King, že se od roku 2016 objeví na zadní straně
5librových bankovek bývalý premiér Winston Churchill.
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