Týden

v evropské politice (15. – 21. 7. 2013)

Událost týdne:
18. července byl zástupce ruské politické opozice Alexej Navalnyj nepravomocně odsouzen na pět let odnětí
svobody za zpronevěru. Po vynesení rozsudku uvedl, že možná stáhne svoji kandidaturu na post starosty
Moskvy a volby bude bojkotovat. Nicméně 19. července byl A. Navalnyj propuštěn na kauci a při návratu do
svého města oznámil před svými příznivci, že na post moskevského starosty kandidovat bude. A. Navalnyj bude
nyní stíhán na svobodě. Navíc podepsal prohlášení o tom, že se nebude vyhýbat dalšímu soudnímu řízení.
15. července vyzvala levicová opozice ve Španělsku k demisi premiéra Mariana Rajoye, který se údajně podílel
na korupci, daňových únicích a praní špinavých peněz společně s pokladníkem strany (Luis Bárcenas).
18. července se uskutečnily v Madridu masové demonstrace, které přerostly až v násilné nepokoje. Protestující
zejména požadovali rezignaci předsedy vlády Mariana Rajoye.
16. července schválil britský parlament zákon, který umožňuje sňatky homosexuálům. Zákon bude platit
od roku 2014.
16. července požádal bývalý technik amerických tajných služeb Edward Snowden o dočasný azyl v Rusku
a do budoucna také nevylučuje podání žádosti o ruské občanství.
16. července vyzvali místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas a předseda tamního zahraničního
výboru Elmar Brok požadavek o prošetření vzniku vlády v ČR u Evropské komise. Mluvčí eurokomisařky Vivian
Redingové však uvedla, že Evropská komise nemá mandát na kontroly vládních krizí.
19. července byli odsouzeni tři spolupracovníci bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, a to v rozmezí
5 až 7 let odnětí svobody, kteří se podíleli na vyhledávání a najímaní placených společnic a prostitutek na
večírky S. Berlusconiho. Odsouzenými jsou umělecký agent Lele Mora, novinář Emilio Fede a bývalá regionální
politička, tanečnice a Berlusconiho dentistka Nicole Minettiová. E. Fede má navíc doživotní zákaz zastávat
jakoukoliv veřejnou funkci.
19. července byla podepsána dohoda o spolupráci na jaderném výzkumu mezi státy Visegrádské skupiny,
a to zástupci z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. V počáteční fázi spolupráce se Maďarsko zaměří
na vývoj paliva.
20. července předložila OECD ministrům financí G20 plán na boj s daňovými úniky, který počítá se zlepšením
výměny informací o fyzických a právnických osobách mezi daňovými úřady (údaje o úrocích, dividendách
a příjmech z prodeje finančních aktiv). Dalším bodem plánu je ochrana proti nezneužití těchto dat za pomocí
vytvoření právního a administrativního rámce. Plán byl ministry schválen.
21. července abdikoval belgický král Albert II. Při svém posledním projevu, který se konal o den dříve, vyzval
k soudržnosti mezi Vlámy a Valony. Na trůnu jej vystřídá jeho syn Phillipe.
Telegraficky:
 15. července proniklo několik desítek aktivistů organizace Greenpeace do areálu jaderné elektrárny
Tricastin v jižní části Francie.
 19. července oznámil lucemburský velkovévoda Henri, že se předčasné parlamentní volby budou konat
20. října.
 Z 19. na 20. července začala vlna násilí na pařížském předměstí (Trappes) kvůli pokusu policie pokutovat
ženu za nošení islámského závoje.
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