Týden

v evropské politice (30. 9. – 6. 10. 2013)

Událost týdne:
Dne 30. září zveřejnila volební komise definitivní výsledky voleb do rakouské Národní rady. Vítězem voleb se
stala sociální demokracie (SPÖ) s 26,86 % hlasů a zaznamenala tak jeden z nejhorších volebních výsledků
v historii. Podobně jsou na tom druzí lidovci (ÖVP), kteří získali 20,01 %. Obě doposud vládní strany získaly
v Národní radě většinu. Nacionalistická FPÖ obdržela oproti minulým volbám o pětinu hlasů více, tedy 20,55
%. Svůj nejlepší výsledek v historii zaznamenali Zelení, kteří obdrželi 12,34 %. Euroskeptická formace
miliardáře Franka Stronacha získala 5,74 % a jako poslední se do Národní rady dostalo liberální hnutí NEOS
s 4,93 %. Volební uzavírací klauzule pro vstup do rakouského parlamentu je 4 %, tu nepřekonala doposud
parlamentní nacionalistická strana Spojenectví pro budoucnost Rakouska (BZÖ), která obdržela pouze 3,53 %.
Aktivní volební právo mají všichni rakouští občané již od 16 let. Volební účast byla 74,9 %.
30. října vydal server electoralcalculus.co.uk volební preference britských politických stran na měsíc září. Volby
do dolní komory britského parlamentu by vyhráli Labouristé s 37,46 % (364 křesel) a tím by získali většinu
v 650členném House of Commons. Druzí by skončili konzervativci s 31,02 % (232 křesel), třetí liberálové by
obdrželi 10,04 % hlasů (23 křesel). Volební průzkumy se konaly v rozmezí 7. – 23. září a zúčastnilo se jich
celkem 9 842 respondentů.
1. října navrhla skupina ruských akademiků prezidenta Ruské federace (RF) Vladimíra Putina na Nobelovu cenu
míru. K akademikům se připojil také národní umělec SSSR a dnes poslanec Státní dumy RF Josif Kobzon.
Důvodem navržení je jeho údajné mírové úsilí při řešení syrského konfliktu.
3. října oznámila předsedkyně norské Konzervativní strany Erna Solbergová, že se její strana dohodla
s předsedkyní norské Pokrokové strany Sivii Jensenovou na vzniku menšinové pravicové vlády. Zářijové volby v
Norsku sice vyhráli labouristé, ale většinu v norském parlamentu získala koalice středo-pravicových stran. Dvě
menší středové strany se nakonec rozhodly do vlády nevstoupit, ale hodlají podpořit vznikající vládu budoucí
premiérky Erny Solbergové.
4. října se Imunitní výbor italského Senátu rozhodl navrhnout vyloučení bývalého premiéra Silvia Berlusconiho
z horní komory italského parlamentu. O vyloučení bude rozhodovat v plénu italský senát za dva týdny.
Berlusconi byl v srpnu pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody za daňové podvody.
4. října podepsali vyslanci Evropského parlamentu na Ukrajině za přítomnosti ukrajinského prezidenta Viktora
Janukoviče žádost o omilostnění bývalé předsedkyně vlády Julie Tymošenkové. Právě věznění bývalé premiérky
stojí v cestě podepsaní dohody o přidružení Ukrajiny k Evropské unii (EU). Za EU dohodu podepsal bývalý
polský prezident Aleksandr Kwasniewski a bývalý předseda Evropského parlamentu Pat Cox.
5. října oznámila norská televize NRK, že norská vláda byla požádána Ruskou federací a USA o pomoc při
likvidaci syrského chemického arzenálu. Norsko je podle obou zemí díky své geografické pozici vhodným
partnerem.
5. října oznámila irská volební komise výsledky národního referenda o zrušení irského Senátu. Pro zachování
horní komory se vyslovilo 51,7 % hlasujících, proti bylo 48,3 % voličů. Referenda se zúčastnilo 40 % občanů.
Telegraficky:
 Dne 4. října se uskutečnila první oficiální schůzka ohledně německé vládní koalice – zástupci vítězné
CDU-CSU se setkali s představiteli sociální demokracie (SPD).
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