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Událost týdne: 

1. srpna potvrdil Nejvyšší soud v Itálii trest ve výši 4 let odnětí svobody s pětiletým zákazem vykonávání 

veřejných funkcí bývalému italskému premiérovi vlády Silvio Berslusconimu, a to za daňové úniky jeho 

společnosti Mediaset. V důsledku amnestie z roku 2006 mu však budou vymazány tři roky trestu. Silvio 

Berlusconiho si bude moci odpykat tento trest v domácím vězení nebo veřejnou prospěšnou prací.                     

S. Berlusconi označil soudy za předpojaté, a navíc se cítí obětí soudní šikany. Dále také jeho právníci zvažují,     

že se obrátí na soudy evropské úrovně. 4. srpna se uskutečnily demonstrace v Římě na jeho podporu. 

Papež František uvedl při své zpáteční cestě z Brazílie, že by církev neměla soudit lidi na základě jejich sexuální 

orientace, a to i v případě pokud se jedná o kněze. Papež při rozhovoru uvedl, že v příštím roce zřejmě navštíví 

Izrael, Srí Lanku a Filipíny.  

31. července vydal Evropský statistický úřad (dále jen Eurostat) tiskovou zprávu o míře nezaměstnanosti, která 

v červnu činila stejně jako v květnu, tedy 12,1 %. V celé EU to bylo 10,9 %. Nejnižší nezaměstnanost je i nadále 

v Rakousku 4,6 %, naopak nejvyšší v Řecku 26 %. Eurostat se také zaměřil na míru nezaměstnanosti u mladých 

lidí, která činila v celé EU 23,2 % a v eurozóně 23,9 %. Nejnižší nezaměstnanost mladých lidí je v Německu     

(7,5 %) a v Rakousku (9,3 %). Naopak nejvyšší stále v Řecku (květen; 58,7 %) a ve Španělsku (56,1 %).  

1. srpna předstoupil předseda španělské vlády  Mariano Rajoy před parlament, kde odmítl všechna obvinění 

vznesená proti němu z důvodu korupce. Na druhou stranu připustil svoji chybu v důvěře pokladníka jeho 

strany, který je podezřelý z praní špinavých peněz, korupce a daňových úniků. 

1. srpna zveřejnil německý deník Die Spiegel článek o bývalém německém kancléři Helmtuovi Kohlovi, který 

chtěl údajně na počátku 80. let začít snižovat počet Turků v Německu na polovinu, kvůli jejich špatné integraci 

do společnosti. Tento krok také údajně projednával i s britskou premiérkou Margaret Thatcherovou. Také 

v rámci odtajňování státních archivních dokumentů byl zveřejněn připravovaný scénář britské královny Alžběty 

k možné jaderné válce, ve kterém stálo: „Nebezpečí, jemuž dnes čelíme, je mnohem větší než kdykoliv předtím 

v našich dlouhých dějinách. Ale ať nás čekají jakékoli hrůzy, vlastnosti, které nám pomohly dvakrát v tomto 

smutném století uchránit naši svobodu, budou znovu zdrojem naší síly". 

V tomto týdnu se uskutečnila návštěva francouzského prezidenta Francoise Hollanda v problémovém 

předměstí Clichy-sous-Bois. F. Hollande uvedl, že se bude snažit vyřešit tento problém za pomocí 

dlouhodobých projektů, které vytvoří nové pracovní příležitosti. Francie by měla podle aktuálních informací 

investovat do takovýchto projektů zhruba 5 miliard eur. 

Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění by britští labouristi získali 38,70 % hlasů (370 mandátů), 

konzervativci 30,91 % hlasů (227 mandátů) a liberálové by získali 10,02 % hlasů (25 mandátů). 

Telegraficky: 

 30. července oznámila portugalská policie zadržení 811 kilogramů kokainu v hodnotě kolem 40 milionu eur 
v lisabonském přístavu. Kokain pocházel z Latinské Ameriky a byl určen pro evropský trh. 

 30. července schválila Evropská komise státní pomoc ve výši 7 miliard eur pro automobilku PSA Peugeot, 
Citroën, a to v podobě záruk za úvěry. 

 1. srpna informovala ruská agentura Interfax, že bývalý technik v CIA Edward Snowden opustil letiště, 
jelikož získal dočasný azyl na území Ruské Federace. 


