Týden

v evropské politice (24. – 30. 6. 2013)

Událost týdne:
29. června oznámil německý zpravodajský portál spiegel.de, že americká tajná služba Národní agentura pro
bezpečnost cíleně sledovala německé a francouzské občany (telefonáty, emaily a sms zprávy), ale také unijní
kanceláře ve Washingtonu, New Yorku a Bruselu. Služba odposlouchávala podle deníku konverzace, telefonáty
a elektronickou poštu úředníků, ale také měla přístup k neveřejným dokumentům. Podle předsedy Evropského
parlamentu Martina Schultze může mít odposlouchávání vážný dopad na vzájemné vztahy. Informace byly
údajně vyzrazeny bývalým zaměstnancem CIA Edwardem Snowdenem.
24. června představili němečtí Křesťanští demokraté (CDU) a Křesťanskosociální unie (CSU) svůj předvolební
program. Program například slibuje investice do vzdělání a výzkumu, a také by se mělo investovat 25 miliard
eur do dálnic. Strany plánují rozšířit daňové úlevy pro rodiny s dětmi, zvýšit přídavky na děti nebo uzákonit
stropy u některých nájmů. Navíc Angela Merkelová uvedla, že z žádných volebních slibů nezvýší současné
daně. V zahraničněpolitických otázkách strany například odmítají plnohodnotné začlenění Turecka
do struktur EU.
Bulharští právníci, akademici a novináři vytvořili občanskou iniciativu s názvem Charta 2013, která se
inspirovala československou Chartou 77. Cílem charty je vypracovat pravidla v oblasti soudnictví, bezpečnosti,
médií a financí, která zlepší situaci v zemi.
24. června byl odsouzen bývalý italský premiér Silvio Berlusconi na 7 let odnětí svobody s doživotním zákazem
výkonu veřejné funkce za placený sex s nezletilou dívkou. Navíc v době zastávání své funkce využíval svých
pravomocí k zabránění jejímu zatčení za údajné krádeže. S. Berlusconi má nyní čas na přezkoumání rozsudku
a následně možné podání odvolání.
25. června složil nový řecký kabinet přísahu po tom, co Demokratická levice opustila vládu kvůli zrušení
veřejnoprávního rozhlasu a televize. V tuto chvíli tvoří vládu Nová demokracie se socialisty, kteří mají
dohromady v parlamentu 153 hlasů z 300. Novým ministrem zahraničí se stal Evangelos Venizelos, který je
zároveň místopředsedou vlády. Novým ministrem obrany se stal Dimitris Avramopulos (dosavadní ministr
zahraničí).
27. června opět proběhla v Portugalsku stávka svolaná tamními odbory na protest proti úsporným opatřením
vlády. Kvůli protestu v hlavním městě nefungovalo metro, autobusy, vlaky, většina státních úřadů, odvoz
odpadů a nemocnice přijímaly pouze akutní případy.
V průběhu týdne ustavil papež František speciální pětičlennou komisi, která má zkoumat činnost vatikánské
banky. Komisi tvoři 4 duchovní a jedna profesorka Harvardské univerzity. Následně 28. června zatkla italská
finanční policie Nunzia Scarana (bývalý pracovník finanční správy vatikánské banky) se s prostředkovatelem
a agentem tajných služeb v Itálii, kteří jsou teď obviněni z pronevěry a praní špinavých peněz.
Telegraficky:
 I v minulém týdnu pokračovaly protesty v tureckém Istanbulu, avšak tentokrát bez násilí.
 26. června oznámila ropná společnost OMV ukončení projektu plynovodu Nabucco West, který měl vést
z Ázerbájdžánu do Evropy.
 28. června vydal maďarský statistický úřad tiskovou zprávu o míře nezaměstnanosti, která činila za období
březen – květen 10,5 %.
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