Týden

v evropské politice (8. – 14. 7. 2013)

Událost týdne:
10. července byl zatčen představitel opozičních sil a také kandidát na starostu Moskvy Alexej Navalnyj, po tom
co podal přihlášku na kandidaturu. A. Navalnyj byl však policisty propuštěn poté, co jeho přívrženci obklopili
vězeňský vůz.
8. července se uskutečnila první zahraniční cesta papeže Františka na jihoitalském ostrově Lampedusa, kde ve
své mši uctil památku obětí imigrujících osob z Afriky. Imigrační politiku při mši také kritizoval. 11. července
podepsal papež František dekret, který počítá s rozšířením a přesně definovanými tresty za zneužívání
nezletilých dětí ve Vatikánu včetně jejich mučení. Dekret také ruší trest smrti a nahrazuje jej trestem odnětí
svobody maximálně ve výši 35 let. Dále rozšířuje trestnost za neoprávněné vynášení oficiálních dokumentů
z Vatikánu.
9. července potvrdili ministři financí Evropské unie, že Lotyšsko se stane od 1. ledna roku 2014 členskou zemí
eurozóny. Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění souhlasí s přijetím eura 37 – 38 % dotázaných.
11. července měl podat lucemburský premiér Jean-Claude Juncker demisi kvůli sledování a odposlouchávání
občanů tajnými službami, které navíc využívaly státní finance pro své vlastní účely. Jean-Claude Juncker však
prohlásil, že zůstane v čele vlády až do předčasných voleb. Dále také uvedl, že se chystá znovu kandidovat
v předčasných volbách.
11. července znovu Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii obvinil a rozšířil rozsah obvinění pro
bývalého vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče z genocidy za války v Bosně v 90. letech. V tento den se
v Sebrenici uskutečnil vzpomínkový ceremoniál na 409 nově identifikovaných obětí, které byly povražděny
srbskou armádou.
12. července schválil irský parlament zákon, který umožnuje potrat matek při akutním ohrožení jejich života i
v případě sebevražedných sklonů matky. Doposud byly potraty v zemi zcela ilegální. Pro zákon hlasovalo 127
poslanců, proti hlasovalo 31 poslanců.
12. července uvedla britská BBC, že ruská bezpečnostní agentura (Federální služba ochrany ústavních činitelů
FSO) objednala psací stroje za celkem 486 540 rublů, díky kterým se zabrání úniku dat například na serveru
WikiLeaks. Podle aktuálních informací však již ministerstvo obrany využívá psací stroje při psaní tajných hlášení
prezidentovi a ministrovi.
13. července přirovnal při projevu na shromáždění ve městě Treviso italský senátor a člen strany Liga Severu
Roberto Calderoli první černošskou ministryni pro integraci Cecil Kyenge k orangutanovi. Navíc také dodal, že
by měla být ministryní ve své vlastní zemi, kde se narodila. Za svůj výrok se již senátor omluvil.
Telegraficky:
 Kosovský parlament schválil zákon o amnestii pro místní Srby, kteří spáchali zločiny ve válce za nezávislost
Kosova od roku 1999.
 12. července snížila mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie
ze stupně AAA na známku AA +.
 14. července se uskutečnily ve Francii oslavy dobytí Bastily, k němuž došlo v roce 1789 a které zahájilo
Velkou francouzskou revoluci.
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