Týden

v evropské politice (29. 4. – 5. 5. 2013)

Událost týdne:
Enrico Letta přislíbil, že pokud do 18 měsíců vláda nedokáže vrátit zemi do ekonomického růstu, rezignuje. 30.
dubna vyslovili vládě důvěru i senátoři, kteří ji podpořili 233 hlasy, proti jich bylo 59.
Bývalá předsedkyně vlády na Ukrajině Julia Tymošenková požádala na začátku týdne o milost, kterou však
speciální výbor prezidenta republiky zamítl kvůli stále probíhajícím soudům s Tymošenkovou. Evropský soud
pro lidská práva ve Štrasburku však jednomyslně konstatoval, že Tymošenková byla odsouzena neprávem a její
zatčení v roce 2011 bylo politicky motivované a nezákonné.
30. dubna se stal novým králem Nizozemska Vilém-Alexandr, který na trůnu nahradil královnu Beatrix. VilémAlexandr se tak stal ve svých 46 letech nejmladším monarchou v Evropě a prvním mužem na nizozemském
trůně za posledních 123 let.
1. května předal poprvé ruský prezident Vladimir Putin titul hrdina práce, který od něj obdržel ruský dirigent
Valerij Gergijev a další tři lidé dělnických profesí. V den svátku se v Moskvě konalo19 demonstrací, kterých se
podle médií zúčastnilo kolem 90 tisíc lidí. K svátku, který se uskuteční 9. května, obdrželi ruští váleční veteráni
ocenění v blahopřejných dopisech i s nabídkou na bezplatný pohřeb, o nějž se podle ruského zákona v případě
účastníků 2. světové války stará stát.
2. května se konaly ve Velké Británii komunální volby, v nichž získala Strana pro nezávislost Spojeného
království přes 140 křesel. Ve volbách tak celkově konzervativci získali 1 124 mandátů, Labouristi 560,
Liberálové 371 a UKIP 147.
3. května oznámil portugalský předseda vlády Pedro Passos Coelho další chystaná vládní opatření, která
například počítají se zvýšením věku odchodu do důchodu na 66 let, snížením počtu zaměstnanců ve státní
správě o 5 % (30 tisíc) a s prodloužením pracovní doby státních zaměstnanců o hodinu denně, tedy na 40 hodin
týdně.
Místopředseda dolní komory britského parlamentu Nigel Evans byl v uplynulém týdnu obviněn za znásilnění
dvou mladíků. Poslanec se proti obvinění ohradil a označil je za naprosto smyšlené.
4. května se v Maďarsku konaly demonstrace, které zorganizovalo hnutí Jobbik jeden den před začátkem
sjezdu Světového židovského kongresu. Příznivci krajně pravicového hnutí demonstrovali zejména proti
sionismu a bolševismu. Premiér Viktor Orbán uvedl, že každá demonstrace, která by v následujícím roce mohla
poškodit lidskou důstojnost, bude zakázána.
5. května se ve Francii uskutečnily demonstrace příznivců radikální levice, proti aktuálnímu směru politiky
prezidenta F. Hollanda. Protestujícím vadí zejména nedostatečná politika státu proti nezaměstnanosti v zemi.
V Paříži se také konaly protesty proti homosexuálním sňatkům.
Telegraficky:
 V uplynulém týdnu oznámila média úmrtí Leopolda Engleitnera, do té doby nejstaršího žijícího člověka,
který přežil nacistický koncentrační tábor.
 30. dubna schválil kyperský parlament záchranný plán v hodnotě 23 miliard eur, pro který hlasovalo celkem
29 zákonodárců, 27 jich bylo proti.
 5. května se ve Velké Británii se uskutečnil pietní akt u památníku bývalých československých letců
v Brookwoodu.
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