Týden

v evropské politice (17. – 23. 6. 2013)

Událost týdne:
23. června se konaly v Albánii volby. Podle neoficiálních výsledků získala Socialistická strana Albánie
66 mandátů, Demokratická strana Albánie 49 mandátů, Socialistické hnutí pro integraci 16 mandátů, Strana
pro spravedlnost, integraci a jednotu 4 mandáty a Republikánská strana Albánie získala 3 mandáty.
17. června rozhodl nevyšší správní soud v Řecku, že vysílání ERT musí být okamžitě obnoveno. Stížnost k soudu
podaly odborové organizace. 20. června o osudu veřejnoprávní televize a rozhlasu ERT jednaly vládní strany.
Strana premiéra Antonise Samarase trvala na pokračování veřejnoprávní televize a rozhlasu v omezeném
provozu. Koaliční partneři trvali na jeho plném obnovení. Kvůli rozporu se rozhodla strana Demokratické levice
opustit vládu. Nicméně o vypsání nových voleb usilovat nebude. Současná koalice má však stále v parlamentu
většinu.
18. června začala dvoudenní návštěva prezidenta Spojených států amerických Baracka Obami v Německu.
Americký prezident uvedl ve svém projevu, že bezpečnost USA a jejich spojenců může být zajištěna,
a dokonce může být i silná, pokud se sníží počet rozmístěných jaderných zbraní o třetinu. Jednání proběhla
také o americkém protiteroristickém programu Prism, který obě země hájily. Podle Obamy program odvrátil
teroristické útoky nejenom v USA, ale také v Evropě.
Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění Mezinárodního sociologického institutu v Kyjevě by volilo
v prezidentských volbách Vitalije Klička 15,9 % dotázaných, Viktora Janukoviče 14,3 % dotázaných
a Vlastu Jaceňuka 9,5 % dotázaných.
20. června schválil lotyšský parlament zákon zakazující jakoukoliv prezentaci fašistických a komunistických písní
a ideologií, včetně používání jejich symbolů. Pro zákon hlasovalo 56 poslanců, 1 poslanec hlasoval proti.
21. června oznámila náměstkyně předsedy vlády Španělska Soraya Sáenzová, že vláda se chystá zefektivnit
státní správu a zrušit úřady, které jsou podle ní nepotřebné. Přímo uzavřeno má být 57 úřadů. Vláda chce
přimět také regionální vlády ke zrušení dalších nepotřebných úřadů. Dále má dojít k prodeji 15 tisíc
nemovitostí a digitalizaci aktivity státní správy. Těmito kroky se má podle aktuálních informací ušetřit během
tří let 38 miliard eur.
21. června schválila dolní komora ruského parlamentu (Státní duma) zákon, který počítá se zákazem osvojování
ruských dětí homosexuálními páry, neprovdanými cizinkami a také neženatými cizinci ze států, které takové
sňatky povolují. Pro zákon hlasovalo 444 poslanců, nikdo nebyl proti. Naopak zákon zjednodušuje proces
osvojování sirotků nebo zvyšuje jednorázový příspěvek pro pěstouny z 13 tisíc na 100 tisíc rublů.
Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění, který vydal deník Journal du Dimanche, je spokojeno
s prezidentem Francie Françoisem Hollandem pouze 26 % dotazovaných, což je o 2 % méně než v předchozím
měsíci.
Telegraficky:
 18. června vnesla budapešťská prokuratura obžalobu proti Lászlovi Csatárymu, a to z válečných zločinů
spáchaných za druhé světové války.
 Maďarský parlament schválil usnesení, které počítá se zavedením povinných návštěv bývalého nacistického
tábora Osvětim studenty základních a středních škol.
 20. června vypukl požár horního patra Rižského zámku, sídla lotyšského prezidenta.
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