Týden

v evropské politice (16. 9. – 22. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 16. září byly zveřejněny výsledky zemských voleb v Bavorsku. V největší a nejvíce prosperující zemi
v Německu vyhrála Křesťansko-sociální unie (CSU) se ziskem 47, 7 % hlasů, což ji umožní sestavit
jednobarevnou vládu. Dosavadní vládní spojenec CSU liberálové (FDP) ve volbách propadl a získal pouze 3,3 %,
což znamená, že FDP bavorský parlament opouští. Druhá ve volbách skončila sociální demokracie (SPD) se
ziskem 20, 6 %, třetí skončilo uskupení Svobodní voliči s 9 %, které obhajovalo fantastický výsledek z roku 2008
(10,2 %), a poslední strana, která vstoupí do zemského parlamentu, jsou Zelení se ziskem 8, 6 %.
17. září informovala agentura Reuters, že veřejný dluh Itálie v roce 2014 vystoupá na rekordní úroveň 132,2 %
hrubého domácího produktu (HDP). Předchozí odhady se pohybovaly ve výši 129 % HDP. V loňském roce
dosáhl italský dluh hodnoty 127 % HDP.
18. září předali představitelé syrského režimu Bašára Asada Rusku údajné důkazy o odpovědnosti povstalců za
srpnový chemický útok na předměstí Damašku. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjablov důkazy
převzal a prohlásil, že závěry inspektorů OSN, kteří útok zkoumali, jsou zpolitizované a předpojaté. Ruský
diplomat také zdůraznil, že režim Bašára Asada je připraven spolupracovat při odstraňování svých chemických
zbraní.
18. září rozhodl imunitní výbor italského Senátu o doporučení odebrat mandát bývalému premiérovi Silviu
Berlusconimu, který byl pravomocně odsouzen za daňové podvody. Pro zbavení mandátu hlasovalo 15
senátorů z 22. Toto rozhodnutí opět vyvolalo obavy o budoucnost italské vlády, která je závislá na Berlusconio
straně Lid svobody.
18. září schválila ukrajinská vláda návrh na uzavření asociační smlouvy s Evropskou Unii. Podle smlouvy by se
měla mezi EU a Ukrajinou vytvořit zóna volného obchodu. Podle ukrajinského premiéra Mykola Azarova by měl
být dokument podepsán na listopadovém summitu Východního partnerství v litevském Vilniusu. Brusel však
podmiňuje svůj podpis propuštěním vězněné vůdkyně opozice Julie Tymošenkové. Na druhé straně Rusko
varuje, že pokud k podpisu smlouvy dojde, bude to mít vážné následky pro rusko-ukrajinské vztahy.
19. září prohlásil v ruské televizi Rossija24 ombudsman ruské federace Pavel Astachov, že výchova dětí
k sexuálnímu životu v Rusku by měla být zakázána zákonem, jelikož předčasné informace o sexu mohou mít na
děti neblahý psychický vliv. Ombudsman příslušný návrh zákona již donesl na ministerstvo školství, které se jím
bude zabývat.
22. září se konaly ve Spolkové republice Německo parlamentní volby. Jasným favoritem voleb do Bundestagu
byla vládní CDU-CSU, která by mohla podle průzkumů atakovat 40 % hranici. Velkým otazníkem voleb byla
druhá vládní strana - liberálové (FDP), která se pohybovala na hranici volitelnosti. Ve volbách do Německého
Bundestagu se používá systém personalizovaného poměrného zastoupení. Současně se spolkovými volbami se
konaly volby do zemského sněmu v Hesensku. Podle prvních odhadů, které přinesla státní televize ZDF, volby
drtivě vyhrála CDU-CSU, která získala přes 40 % hlasů.
Telegraficky:
 Dne 16. záři oznámil Mezinárodní měnový fond, že po dokončení první kontroly plnění záchranného
programu uvolní Kypru další dotace ze slíbených 113 milionů USD (2,2 miliardy korun).
 Dne 16. září oznámilo ruské ministerstvo zahraničí, že ministr zahraničí Sergej Lavrov pozval do Moskvy
předáky syrské opoziční Národní koalice.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2013
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracoval: Lukáš Rieger

