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Událost týdne: 

Dne 21. října byly zveřejněny konečné výsledky předčasných parlamentních voleb v Lucembursku. Vítězem se 

stala Křesťanskosociální lidová strana (CSV) současného a nejdéle sloužícího premiéra v Evropě Jeana-Clauda 

Junckera. CSV získala 33,68 %, což znamená, že v 60členné Poslanecké sněmovně obsadí 23 křesel. CSV volby 

vyhrála s jedním z nejhorších výsledků – oproti volbám v roce si pohoršila téměř o 5 % a ztratila tři křesla. 

Druhá skončila Lucemburská socialisticky dělnická strana (LSAP), která získala, stejně jako v roce 2009, 20,28 % 

a 13 křesel. Demokratická strana výrazně posílila - obdržela 18,25 %, což ji vyneslo 13 křesel v Poslanecké 

sněmovně. Strana zelených získala 10,13 % a obsadí v Poslanecké sněmovně 6 křesel. Konzervativci (ADR) 

získali 6,64 % (3 mandáty), levicová Déi Lénk 4,94 % a 2 mandáty, což je o jeden mandát více, než v roce 2009.  

V Lucembursku se volí listinným poměrným systémem s pomocí Hagenbach-Bishoffovy metody. Lucembursko 

je jedna z mála evropských zemí, kde je účast u voleb povinná. Výjimku mohou dostat občané nad 75 let, kteří 

mohou volit například pomocí korespondenčního hlasování. Neúčast při volbách může být sankciována až 250 

eury. Dne 26. října pak byla oznámena možná nová vládní koalice, která povede Lucembursko v dalším 

volebním období – vítězná CSV jde poprvé od roku 1995 do opozice, vládu sestaví lídr Demokratické strany 

Xavier Bettel.  

21. října vydala skupina 18 evropských ekonomů manifest, ve kterém vyzývají ke zrušení eurozóny, která podle 

nich v současné době ohrožuje fungování EU a jejího společného trhu. Ekonomové navrhují, aby se současná 

eurozóna rozdělila na dva bloky – severní a konkurenceschopné státy a zadlužené státy. Manifest podepsal 

například guvernér České národní banky Mojmír Hampl, bývalý nizozemský eurokomisař pro vnitřní trh Frits 

Bolkestein nebo bývalý prezident Svazu německého průmyslu Hans-Olaf Henkel. 

22. října sdělil předák ukrajinských opozičních poslanců Arsenij Jaceouk, že vězněná Julia Tymošenková je 

připravena přijmout částečnou milost od prezidenta Viktora Janukoviče. V praxi to znamená, že Tymošenková 

by byla propuštěna z vězení a tři roky by se nemohla účastnit politického života.  

23. října rozhodl na svém zasedání řecký parlament, že dojde k odebrání státní finanční podpory neonacistické 

straně Zlatý úsvit. Pro text, který stanoví, že strany, jejichž předáci nebo alespop desetina poslanců jsou trestně 

stíháni za zločinecké spolčení nebo teroristické činy, ztrácejí nárok na peníze od státu, hlasovalo 235 poslanců 

z 269 přítomných.  

23. října schválil Evropský parlament návrh rozpočtu na rok 2014 ve výši 136 miliard eur v platbách (3,5 bilionu 

korun). Europoslanci odmítli návrh členských státu, aby rozpočet odrážel úsporná opatření. Přesto je 

navrhovaný rozpočet o několik miliard eur nižší než v roce 2013. EP teď čeká jednání se všemi členskými 

zeměmi o tzv. rozpočtovém smíru. 

25. října se lídři dvaceti osmi států na summitu Evropské rady dohodli na přijetí nové evropské ochrany dat, 

která by měla být platná pro rok 2015. O nové normě bude muset ještě hlasovat Evropský parlament a potvrdit 

ji musí unijní ministři členských zemí.  

 
Telegraficky: 

 Dne 22. října oznámilo litevské předsednictví Radě EU, že Evropská unie obnoví přístupové rozhovory 
s Tureckem, 

 dne 23. října začala oficiální koaliční jednání mezi německými parlamentními stranami – vítězná CDU/CSU 
začala vyjednávat s druhými sociálními demokraty (SPD).  


