Týden

v evropské politice (23. 9. – 29. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 23. září byly zveřejněny definitivní výsledky voleb do německého Bundestagu. Vítězem se, podle
očekávání, stala Křesťansko-demokratická unie se sesterskou Křesťansko-sociální unii (CDU-CSU) pod vedením
současné kancléřky Angely Merkelové. CDU-CSU získala 41,5 % všech hlasů a zaznamenala jedno
z nevýraznějších vítězství v poválečné historii země. Strana Angely Merkelové získala 311 mandátů z celkových
630. Druhou nejsilnější stranou v Bundestagu se stala sociální demokracie (SPD) se ziskem 25,7 % (192 křesel),
což je o 2,7 % více než v roce 2009. Třetí v pořadí skončila tzv. Levice (Die Linke) s 8,6 % (64 mandátů) a
poslední stranou, která se dostala do německého parlamentu, jsou Zelení s 8,4 % (63 mandátů). Obě menší
strany si oproti roku 2010 výrazně pohoršily. Velkým překvapením voleb se stali doposud vládnoucí liberálové
(FDP), kteří se ziskem 4,8 % zaznamenaly svůj nejhorší výsledek v historii a poprvé od roku 1949 zůstanou
mimo Bundestag. Euroskeptická formace Alternativa pro Německo, která funguje na politické scéně něco málo
přes 4 měsíce, zaznamenala solidní výsledek 4,7 %. Pirátská strana obdržela pouze 2,2 %, což je o 0,2 % více
než v roce 2010. Volební účast činila 71,5 %. Ve stejný den jako celostátní volby se uskutečnily také zemské
volby ve spolkové zemi Hesensko. Vítězem těchto voleb se stala CDU s 38, 3%, druhá skončila SPD s 30,7 %,
třetí Zelení 11,1 %, Die Linke 5,2 % a FDP 5%. Volební účast v Hesensku byla 73, 2%.
24. září vyhlásily řecké odbory další 48hodinovou stávku proti úsporným opatřením vlády. Zároveň jsou na
další dny naplánované demonstrace, do kterých se zapojí většina státních zaměstnanců. Řecká vláda musí do
konce roku propustit 40 tisíc státních zaměstnanců. Právě zeštíhlení státní správy je jedna z podmínek finanční
pomoci Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky.
25. září informovala agentura Bloomberg, že švédská vláda definitivně prodala většinový podíl ve finančním
koncernu Nordea Bank, který byl zestátněn na počátku 90. let. Prodej je součástí širokého vládního plánu
privatizace státního majetku.
26. září potvrdil rumunský Ústavní soud platnost kontroverzního zákona, který umožňuje utratit toulavé psy,
pokud se o ně do 14 dnů od odchycení nikdo nepřihlásí. Kontroverzní zákon byl napaden skupinou 30
senátorů, kteří ho považovali za protiústavní. Senátoři nenapadli obsah zákona, ale proces schvalování, který
byl údajně v dolní komoře rumunského parlamentu nejasný. Proti zákonu demonstrovali před budovou
ústavního soudu ochránci zvířat, i někteří rumunští obyvatelé, většina obyvatel Rumunska ale zákon schvaluje.
Rumunsko se dlouhodobě potýká s problémem toulavých psů. Již v roce 2011 podobný zákon parlamentem
prošel, ale Ústavní soud ho zrušil.
27. září oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, že se Rusko a USA dohodly na textu rezoluce o Sýrii.
Rezoluce by měla odsoudit chemický útok spáchaný na předměstí Damašku a řešit likvidaci chemického
arsenálu syrského režimu.
29. září začaly volby do 183 členné rakouské dolní komory – Národní rady. Favoritem voleb jsou sociální
demokraté (SPÖ), kteří podle posledního průzkumu atakovali hranici 26 %. Lidovecká strana (ÖVP) by měla
podle průzkumu obdržet 22 % hlasů. Právě tyto dvě strany doposud tvořily vládní koalici. Aktivní volební právo
je v Rakousku od 16 let.
Telegraficky:
 Dne 27. září rozhodl portugalský Ústavní soud o zrušení série ekonomických reforem, které jsou jednou
z podmínek mezinárodního záchranného programu pro zemi.
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