Týden

v evropské politice (1. – 7. 7. 2013)

Událost týdne:
5. července navrhla ruská prokuratura u soudu šest let odnětí svobody pro čelného představitele opozice
a také potenciálního kandidáta na prezidenta Alexeje Navalného. A. Navalny je obviněn z údajného finančního
podvodu v době, kdy byl poradcem gubernátora Kirovské oblasti Nikity Bělycha. A. Navalny uvedl ve své
závěrečné řeči, že se nechystá utíkat do zahraničí, anebo se schovávat. Uvedl, že nemá jinou možnost,
nežli pomoci obyvatelům své země a že se chystá zničit současný ruský feudální systém.
1. července vydal Evropský statistický úřad tiskovou zprávu o vývoji nezaměstnanosti, která v eurozóně za
měsíc květen činila 12,2 %, v celé Evropské
unii 11 %. Další údaje jsou znázorněny
v grafu
2. července byl za pomocí nástražného
výbušného
systému
v
automobilu
zavražděn advokát a člen městského
zastupitelstva ve slovenském Žiaru nad Hronom Marek Rakovský. S největší pravděpodobností se podle
aktuálních informací jednalo o vraždu na zakázku.
3. července oznámil belgický král Albert II., že 21. července abdikuje. Trůn přenechá svému synovi, korunnímu
princi Philippovi.
Turecký vicepremiér Besir Atalay uvedl, že za protivládní demonstrace v zemi mohou židé. Turecký soud
rozhodl, že projekt výstavby obchodního centra na istanbulském náměstí Takšim, který spustil v zemi masové
demonstrace, bude zrušen. Projekt byl zrušen kvůli porušení pravidla ochrany historického území, a navíc by
podle soudu změnil charakter náměstí. Vláda a samospráva se může proti verdiktu odvolat.
4. července zveřejnil francouzský deník Le Monde informaci, že francouzská vládní služba DGSE zpravodajské
služby shromažďuje údaje o komunikaci uživatelů telefonních a internetových služeb, ke kterým mají následně
přístup i ostatní francouzské tajné služby. Toto tvrzení však francouzský předseda vlády Jean Marc Ayrault
odmítl.
5. července rozhodl současný papež František, že Vatikán prohlásí zesnulého Jana Pavla II. a Jana XXIII. za svaté
(kanonizace). František také tento den zveřejnil svoji první encykliku nazvanou Světlo víry, kterou vypracoval se
svým předchůdcem Benediktem XVI. Navíc v tomto týdnu pokračovala očista vatikánské banky, kde rezignovali
na své posty generální ředitel bankovního ústavu Paolo Cipriani a jeho zástupce Massimo Tulli. Novým
generálním ředitelem banky se stal současný prezident banky, a to Ernst von Freyburg.
Telegraficky:
 4. července uvedl prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, že současné úrokové sazby zůstanou
dlouhodobě na současné či dokonce nižší úrovni.
 5. července zadržela irská policie v Dublinu osm lidí, kteří údajně chtěli oživit organizaci Irská republikánská
armáda (IRA).
 5. července schválil jednomyslně britský parlament uspořádání referenda o setrvání v Evropské unii,
a to do konce roku 2017.
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