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Událost týdne: 

Dne 14. října oznámila některá ukrajinská média, že ukrajinský prezident Viktor Janukovič se chystá udělit 

milost vězněné bývalé premiérce Julie Tymošenkové. Následně pak ukrajinský prezident 17. října ve veřejném 

projevu slíbil, že podepíše připravovaný zákon umožňující vězněné vůdkyni opozice vycestovat za léčbou do 

ciziny. Prezident dodal, že zákon připravily ukrajinské politické strany a čeká se jen na jeho podpis. Právě 

věznění bývalé premiérky je poslední překážkou pro podepsání asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou 

unii.  

14. října vyvrcholil summit visegradské čtyřky (V4) v Budapešti. Premiéři České republiky, Polska, Slovenska a 

Maďarska potvrdili dlouhodobý plán vytvořit společné bojové uskupení V4 tak, aby společné bojové jednotky 

byly připraveny již v roce 2016. Tyto bojové jednotky bude možné použít v rámci sil Severoatlantické aliance.  

15. října zveřejnila varšavská volební komise definitivní výsledky referenda o odvolání starostky hlavní města 

Polska Hanně Gronkiewiczové Waltzové, která je i místopředsedkyní strany Občanská platforma. K referendu 

se dostavilo pouze 26 % občanů – k tomu, aby výsledky referenda byly platné, byla potřebná nejméně 29% 

účast. Referendum iniciovala strana Právo a spravedlnost a strana Tvoje hnutí (dříve Palikotovo hnutí).  

15. října neznámí útočníci v Moskvě fyzicky napadli druhého muže nizozemského velvyslanectví v Moskvě 

Onna Elderenbosche. Útok se stal přesně deset dní poté, co nizozemská policie zatkla v Haagu ruského 

diplomata. Oba incidenty tak výrazně vyhrotily již tak napjatou situaci mezi oběma zeměmi, která nabrala na 

dramatičnosti po té, co ruské úřady zajaly aktivisty Greenpeace za údajný útok na vrtnou plošinu – dva 

z aktivistů mají nizozemské občanství a za přečin pirátství jim hrozí až 15 let vězení.  

16. října zbavil řecký parlament imunity šest poslanců zvolených za neonacistickou stranu Zlatý úsvit (ZÚ). Pro 

návrh hlasovali všichni přítomní poslanci – poslanci Zlatého úsvitu odešli ze sálu. Řecký parlament tak vyhovil 

policejním orgánům v souvislosti s vyšetřováním vraždy levicového aktivisti z poloviny září. Vyšetřovatelé totiž 

obviňují tři poslance ZÚ ze zločinného spolčení a další tři z přečinů spáchaných v minulosti. Na předsedu strany 

Zlatý úsvit byla dokonce uvalena vazba v souvislosti s jeho příslušností ke zločinecké organizaci.  

16. října navrhla Evropská komise (EK) udělit Albánii statut kandidátské země a opět doporučila zahájení 

přístupových rozhovorů se státem Makedonie. Naopak dialog Evropské unie se státem Bosna a Hercegovina se 

nikam neposunul. Médiím to sdělil evropský komisař pro rozšiřování Štefan Fühle.  

17. října soud v ruském Kirovu změnil pětiletý trest ruskému opozičnímu předákovi Alexeji Navalnému za 

údajný podvod na trest podmíněný. Navalnyj se podle soudu dopustil podvodu při správě podniku Kirovles. 

Soud ponechal výši trestu, ovšem Navalnyj díky podmíněnému trestu nepůjde do vězení.  

18. října se v Berlíně setkala německá kancléřka Angela Merkelová s palestinským prezidentem Mahmúdem 

Abbásem - německá kancléřka následně prohlásila, že SRN bude nadále hospodářsky podporovat rozvoj 

palestinských území.   

Telegraficky: 

 dne 15. září zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat index chudoby v zemích Evropské unie. Podle 
zjištěných údajů vyplývá, že celkem ¼ lidí žijící v EU je ohrožena chudobou, 

 dne 16. října navrhla Evropská komise (EK) omezit emisní poplatky v letecké dopravě v evropském 
vzdušném prostoru, 

 dne 19. října se konal pohřeb bývalého belgického premiéra Wilfrieda Martese.  
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