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Událost týdne: 

Dne 27. srpna sdělil novinářům mluvčí britské vlády, že vláda Davida Camerona připravuje krizový plán pro 

vojenský zásah v Sýrii. Britská vláda tak reagovala na údajný chemický útok ze strany vládních vojsk, který se 

stal minulý týden. Následně kabinet Velké Británie připravil návrh rezoluce, která má odsoudit údajný 

chemický útok vyžádat si povolení k ochraně civilistů v zemi. Rezoluce byla předložena Radě bezpečnosti OSN. 

Oznámil to předseda vlády Velké Británie David Cameron. Následně 29. srpna rozhodl britský parlament 

přijmout ve veřejném hlasování usnesení, že Velká Británie se nezúčastní žádné vojenské akce proti Sýrii. Pro 

vojenský zásah hlasovalo 272 poslanců, proti 285. Ministr obrany Philip Hammond, že vláda bude respektovat 

stanovisku parlamentu. V reakci na neúspěšné hlasování v parlamentu řekl novinářům David Cameron, že se 

chystá udělat personální změny ve svém kabinetu. 

27. srpna oznámila agentura DPA, že bývalý německý prezident Christian Wulf se bude muset zodpovídat před 

soudem z nezákonného přijímání benefitů. Aféra se týká doby, kdy byl Wulf ještě premiérem spolkové země 

Dolní Sasko. Proces by měl začít 1. listopadu 2013 v Hannoveru.  

28. srpna zveřejnila agentura Reuters s odkazem na francouzské ministerstvo práce zprávu, ve které se uvádí, 

že nezaměstnanost ve Francii v červenci stoupla o 0,2 % tedy na úroveň 3, 286 milionů lidí.  

28. srpna prohlásil bývalý italský předseda vlády Silvio Berlusconi, že má v úmyslu se obrátit na Evropský soud 

pro lidská práva v souvislosti s jeho nedávným odsouzením za daňové úniky. Berlusconi argumentuje, že byla 

porušena úmluva o lidských právech a to konkrétně u článku, který stanoví, že nikdo nemůže být odsouzen za 

čin, který v době, kdy byl spáchán, nebyl trestním činem, a že za žádný delikt nemůže být uložen težší trest, než 

který platil v době jeho spáchání. 

29. srpna začal soud s ruskými občany, kteří minulý týden na Rudém náměstí připomněli 45. výročí okupace 

Československa a takzvaný protest osmi statečných, kteří tehdy aktivně vystoupili v centru Moskvy proti 

okupaci. Aktivisty zadržela policie kvůli nepovolenému shromáždění.  

29. srpna prohlásila na předvolebním shromáždění současná německá kancléřka Angela Merkelová, že krize 

eurozóny se tvořila několik let a zkritizovala bývalého kancléře Gerharda Schrödera, který neměl podle ní 

dopustit, aby se Řecko stalo součástí eurozóny. 

29. srpna ratifikoval polský prezident Bronislaw Komorowski protokol č. 13 Evropské úmluvy o lidských právech 

o zrušení trestu smrti. Tato ratifikace ruší v Polsku trest smrti za všech okolností. Polsko patřilo spolu 

s Ázerbájdžánem, Arménií a Ruskem jednou z posledních členských zemí Rady Evropy, kde existovala možnost 

uložit a vykonat trest smrti. 

1. září prohlásil francouzský ministr vnitra Manuel Valls, že Francie se nezúčastní žádného vojenského útoku 

proti syrskému režimu bez pomoci USA. O případném vojenském zásahu má jednat francouzský parlament. 

Telegraficky: 

  26. srpna se Ukrajina dohodla s Japonskem na společném projektu, který umožní pomocí družic 
kontrolovat jaderné elektrárny Černobyl a Fukušima. 

 Podle agentury Reuters 64% francouzů neschvaluje vojenský útok v Sýrii.  
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