Týden

v evropské politice (22. – 28. 7. 2013)

Událost týdne:
22. července vydala státní ruská sociologická služby VCIOM tiskovou zprávu o hodnocení faktorů,
které aktuálně ohrožují zemi. Nejvíce dotázaných označilo za největší hrozbu přistěhovalce (35 % dotázaných),
úpadek kultury, vědy a vzdělání (33 %), ekologické katastrofy (28 %), terorismus (28 %) a vyčerpání ropy
a zemního plynu (25 %). Dále by podle VCIOM volilo na post starosty Moskvy 54 % dotázaných Sergeje
Sobjanina, opozičního předáka A. Navalného pouze 9 % dotázaných. V otázce možné emigrace uvedlo 85 %
dotázaných, že svoji zemi opustit nechce. Pokud ano, je to nejvíce spojeno se zlepšením životních podmínek.
22. července si připomnělo Norsko dva roky od útoku A. Breivika na ostrově Utöya, kde bylo zabito 69 osob.
Dalších 8 lidí jím bylo zabito nástražnými bombami v Oslu.
Od 22. do 28. července se konala zahraniční cesta papeže Františka v brazilském Rio de Janeiru. Při závěrečné
mši Světových dnů mládeže oznámil, že příští Světové dny mládeže v roce 2016 se uskuteční v polském
Krakově. Tento týden Vatikán mimo jiné jmenoval nástupce britského kardinála Keitha O´Breina,
který rezignoval na svůj post kvůli svému sexuálnímu chování vůči kněžím. Nástupcem se stal Loy Cushley.
Dále byl zatčen v italském Palermu kněz Aldo Nuvola za sexuální styk s nezletilými osobami.
23. července zablokovaly až dva tisíce demonstrantů vchody bulharského parlamentu, aby zabránily
zákonodárcům, ministrům, ale i novinářům vyjít z budovy. Demonstranti požadovali demisi vlády.
Policie rozehnala protestující druhý den ráno. Rezignaci současné menšinové vlády již podporuje i prezident
Rosen Plevneliev, který navíc uvedl, že je připraven jmenovat úřednickou vládu, která by zemi dovedla
k předčasným volbám.
25. července schválil francouzský parlament změnu právních předpisů z roku 1881, díky níž již nebude trestná
slovní urážka francouzského prezidenta.
25. července vydal Evropský soud pro lidská práva tiskovou zprávu o procesu Michaela Chodorkovského
a Platona Lebeděva. Podle soudu nebyl proces politicky motivovaný, nicméně bylo porušeno právo
na spravedlivý proces a také právo na respektování soukromého a rodinného života.
V uplynulém týdnu proběhla v Itálii policejní akce, při níž bylo zatčeno v Římě 51 osob a v Kalábrii pak dalších
65. Mezi zatčenými jsou členové mafiánských klanů, ale také politici (například senátor vládní strany
Lid Svobody Piero Aiello), podnikatelé, právníci, lékař nebo zaměstnanec věznice.
Prezident Ruské federace Vladimir Putin uvedl při rozhovoru pro agenturu ITAR-TASS, že se vláda se chystá
investovat do modernizace transsibiřské magistrály, v první fázi až 450 miliard rublů.
Evropská komise se dohodla s Čínou na stanovení minimální ceny panelů, díky čemuž se ukončí spor ohledně
zavedení vysokých cel na dovoz solárních panelů z Číny. Důvodem sporu byly údajně nižší prodejní ceny
panelů, než byly výrobní náklady (dumping).
Telegraficky:
 22. července se jako syn prince Williama a vévodkyně Cathrine narodil třetí následník trůnu ve Velké Británii
(George Alexandr Louis).
 22. července zařadila Evropská unie libanonské hnutí Hizbalách na seznam teroristických organizací.
 27. července se uskutečnil Gay Pride v Litvě, při němž došlo ke střetu odpůrců sexuálních menšin s policií.
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