Týden

v evropské politice (6. – 12. 5. 2013)

Událost týdne:
12. května se v Bulharsku konaly předčasné volby, ve kterých zvítězila strana Občanů za evropský rozvoj
Bulharska, která obdržela 30,7 % hlasů a získala tedy 98 parlamentních křesel. Bulharská socialistická strana
získala 27,1 % hlasů (86 mandátů), Hnutí za práva a svobody získalo 10,5 % hlasů (33 mandátů) a politická
strana Útok získala 7,4 % (23 mandátů). Den před volbami Státní úřad pro národní bezpečnost zadržel
v tiskárně ve městě Kostinbrod 350 tisíc falešných hlasovacích lístků. Tiskárna je podle dostupných informací
vlastněna Jordanem Bončevovem, místním zastupitelem vítězné strany, proti kterému prokuratura zahájila
trestní stíhání.
8. května navrhla Evropská komise zavést cla na dovoz solárních panelů z Číny, a to v průměru ve výši 47 %.
Předběžná opatření by měla vstoupit v platnost 6. června. 9. května však vyzvala čínská strana Evropskou unii,
aby byla velmi opatrná se zaváděním těchto protekcionistických opatření, které by mohly poškodit vzájemné
obchodní vztahy. Podle tiskové agentury Xinhua tento krok nebude Čína akceptovat, a pokud se obě strany
nedohodnou, mohou vést kroky EU k vzájemné obchodní válce.
Při projevu na zasedání Světového židovského kongresu uvedl německý ministr zahraničí Guido Westerwelle,
že se obává vzrůstajícího nacionalismu v Maďarsku. Dodal, že není možné připustit jakoukoliv formu
antisemitismu a nesnášenlivosti kdekoliv na světě a už vůbec ne v Evropě. Německo si je navíc vědomo
odpovědnosti za nejtemnější kapitoly německých a evropských dějin, a proto by bylo podle ministra dobré
zajistit Evropské unii pravomoci, které by jí umožnily zasahovat do záležitostí členských států k řešení
antisemitismu a jinému porušování lidských práv.
6. května zemřel bývalý italský předseda vlády v letech 1972 – 1973, 1976 – 1979 a 1987 – 1991 a také ministr
zahraničí a ministr vnitra Giulio Andreotti.
8. května potvrdil odvolací soud bývalému premiérovi Itálie Silviu Berlusconimu trest odnětí svobody na 4 roky
za daňové úniky ve společnosti Mediaset při nákupu vysílacích práv v 90. letech 20. století. Rozsudek nebyl
pravomocný. Berlusconi obvinění odmítá a navíc uvedl, že obvinění jsou politicky motivovaná.
9. května schválila slovinská vláda reformy, které mají zabránit nutnosti žádat o mezinárodní finanční pomoc.
Slovinsko počítá s prodejem 15 státních podniků, mezi kterými například nechybí ani aerolinie Adria Airways,
telekomunikační operátor Telecom nebo banka Nova KBM. Vláda dále počítá se zvýšením daně z přidané
hodnoty. Dolní sazba se od července zvýší z 8,5 % na 9,5 % a horní sazba z 20 % na 22 %.
10. května oznámila maďarská vláda chystané reformní kroky, jejichž cílem bude snížit rozpočtový deficit,
a to až o 800 milionů eur, kvůli splnění Maastrichtských kritérií. Maďarská vláda se chystá především zmrazit
vládní investice a jednorázové projekty, avšak je také připravena učinit kroky v oblasti daní z finančních
transakcí, energetické a bankovní daně.
Telegraficky:
 7. května zrušil španělský soud obvinění proti španělské princezně Cristině, jakožto možné spolupachatelky
machinací s financemi, kterých se měl dopustit její manžel.
 8. května místopředseda ruské vlády Vladislav Surkov rezignoval na svoji funkci. Jeho rezignaci prezident
Vladimir Putin přijal.
 8. května tradičně zahájila britská královna Alžběta II. parlamentní sezónu ve Sněmovně lordů.
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