Týden

v evropské politice (9. 9. – 15. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 9. září v Norsku oficiálně začaly parlamentní volby. Předvolební průzkumy jasně favorizovaly volební blok
čtyř pravicových stran pod vedením konzervativní političky Erny Solbergové. Norský parlament (Storting), který
je od voleb v roce 2009 jednokomorový, má 169 křesel. Poslanci v Norsku jsou voleni na 4 roky proporčním
systémem s 8 kompenzačními mandáty. Rozdělování těchto kompenzačních mandátů se mohou zúčastnit
strany, které v celostátním měřítku překonají 4% klauzuli. Od roku 2005 v zemi vládne levo-středová koalice
premiéra Jensema Stoltenbergema. Dne 10. září zveřejnila státní volební komise v Oslu definitivní výsledky
parlamentních voleb. Volby vyhrála vládní levicová Dělnická strana (Arbeiderpartiet) s 30,8 % hlasů, avšak
pravicová koalice opozičních stran dokázala získat ve volbách dostatek hlasů k sestavení vládní koalice, kterou
povede předsedkyně Konzervativní strany (Høyre) Erna Solbergová, jejíž strana dostala ve volbách 26,8 %
hlasů. Konzervativní strana tak získá post předsedy vlády poprvé od roku 1990. Třetí skončila Pokroková strana
(Framskrittspartiet) s 16,3 % hlasů. Právě Pokroková strana s Liberály a Křesťanskými demokraty vytvoří
s Konzervativní stranou novou vládní koalici. Volební účast byla 78,2%.
9. září ohlásila moskevská volební komise výsledky voleb, které určily starostu ruské metropole – stal se jím
stoupenec prezidenta Vladimíra Putina Sergej Sobjanin, který podle komise získal 51,37 % hlasů, což mu
umožnilo být zvolen již v prvním kole. Jeho politický protivník a kritik současného režimu v Rusku Alexander
Navalnyj získal 27,25 % hlasů. Navalnyj odmítl uznat výsledky voleb s tím, že je provázely manipulace
s přenosnými volebními urnami. Sobjanin jakékoli zmanipulování voleb odmítl. Volební účast byla 32 %.
11. září zveřejnila německá televize RTL poslední preference politických stran v Německu. Volby by vyhrála
vládní CDU-CSU s 39 % hlasů, což je pokles o jeden procentní bod oproti minulému průzkumu. Druhá sociální
demokracie (SPD) by získala 25 % hlasů. Třetí levice (Die Linke) 10 %, Strana Zelených (Die Grüne) 9 %.
Do Bundestagu by se dostali ještě vládní Liberálové s 6 % hlasů. Pokud by volby dopadly podle průzkumu,
mohla by pokračovat koalice Křesťanských demokratů a Liberálů.
12. září oznámila ruská diplomacie svůj plán na řešení syrské krize. Moskva počítá se čtyřmi etapami,
ve kterých režim Bašára Asada dobrovolně odevzdá veškerý chemický arsenál, který vlastní. Prezident Ruské
federace dále řekl, že za srpnovým chemickým útokem stojí povstalci, kteří chtěli vyprovokovat zahraniční
zásah proti vládě Bašára Asada.
14. září skončily ženevské rozhovory ministrů zahraničních věcí USA a Ruské federace k syrské krizi. Jak oznámil
ministr zahraničí USA John Kerry, syrská vláda musí do týdne předložit seznam svého chemického arzenálu
a následně pustit inspektory OSN do míst, kde zbraně skladuje.
15. září začaly v největší a nejlidnatější spolkové zemi v Německu zemské volby. Jasným favoritem bavorských
voleb je Křesťansko-sociální unie (CSU), která bude útočit na absolutní většinu v zemském sněmu, kterou
v minulých volbách v roce 2008 překvapivě ztratila a musela se spokojit s výsledkem 43 % hlasů. Po volbách
byla pak nucena vytvořit vládní koalici s liberály (FDP). CSU v této spolkové zemi vládne s jedinou přestávkou
od roku 1946. Volby v Bavorsku se konají přesně týden před celostátními volbami do Spolkového parlamentu.
Telegraficky:
 9. září uvedl předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Horst Seehofer, že neustoupí od předvolebního slibu
své strany neuzavřít koaliční smlouvu, ve které nebude zpoplatnění bavorských dálnic pro zahraniční
cestovatele.
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