Týden

v evropské politice (11. 11. – 17. 11. 2013)

Událost týdne:
Dne 11. listopadu řecká vláda premiéra Antonise Samarase přežila v noci hlasování parlamentu o vyslovení
nedůvěry. Hlasování vyvolal opoziční levicový blok SYRIZA. Pro vyslovení nedůvěry nakonec z přítomných
zákonodárců hlasovalo jen 124, proti jich bylo 153. Pro vyslovení nedůvěry bylo potřeba nejméně 151 hlasů
z 300členné Poslanecké sněmovny. Jeden vládní poslanec hlasoval pro vyslovení nedůvěry vládě a byl po
hlasování z koaličního tábora vyloučen. Během celého jednání Poslanecké sněmovny demonstrovalo před její
budovou několik tisíc lidí, kteří si přáli pád vlády.
11. listopadu zapálil demonstrující dav, ve kterém měli většinu přívrženci krajní pravice, bránu ruské ambasády
ve Varšavě. Polské ministerstvo zahraničí se okamžitě po útoku na velvyslanectví omluvilo. Následně se k
omluvě připojil také polský předseda vlády Donald Tusk. Demonstrace se konaly v rámci oslavy polského
státního svátku. Celý den docházelo v ulicích Varšavy k drobným potyčkám příznivců ultrapravicových stran.
12. listopadu uvedla novinářům generální tajemnice německé sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlsesová,
že SPD reálně uvažuje o vládní spolupráci s postkomunistickou Die Linke. Nahlesová novinářům sdělila, že SPD
by měla být po volbách v roce 2017 připravena na koalici se Zelenými a právě s Die Linke.
12. listopadu se dohodli vyjednavači všech členských států Evropské unie se zástupci Evropského parlamentu
na podobě rozpočtu EU pro rok 2014. Kompromisní výše rozpočtu v platbách dosahuje 135,5 miliardy eur (přes
3,5 bilionu korun), v závazcích 142,6 miliardy eur (přes 3,7 bilionu Kč). Součástí dohody je také financování
středoevropských zemí, které byly v letošním roce postiženy povodněmi. Tuto finanční pomoc má zajistit tzv.
Fond solidarity. Německo, Rakousko a také Česká republika mají dohromady po červnových záplavách získat z
fondu 400 milionů eur (10,4 miliardy korun).
13. listopadu napadla skupina ruských nacionalistů polskou ambasádu v Moskvě. Skupina házela na budovy
ambasády dělobuchy a dýmovnice. Policie zadržela 4 výtržníky. Incident pravděpodobně souvisí s napadením
ruské ambasády ve Varšavě.
14. listopadu se konal stranický sjezd německé sociální demokracie (SPD). Strana si zvolila nové vedení – do
čela SPD byl opětovně zvolen Sigmar Gabriel, který stranu vedl v zářijových volbách. Gabriel získal 83,6 % hlasů
všech delegátů na sněmu.
16. listopadu zveřejnil francouzský deník Le Figaro průzkum, z jehož výsledků vyplývá, že si 75 % občanů země
galského kohouta myslí, že se situace v zemi po nástupu prezidenta François Hollanda zhoršila. Pro rozpuštění
Parlamentu a vypsání nových voleb je 39 % respondentů. Novým předsedou vlády by Francouzi rádi viděli
současného ministra zahraničních věcí Manuela Vallse.

Telegraficky:
 dne 11. listopadu oznámila Evropská investiční banka (EIB), že poskytne Řecku částku ve výši 550 milionů
eur (téměř 15 miliard korun),
 dne 14. listopadu začal v Bělehradě soudní proces s nejbohatším Srbem Miroslavem Miškovičem, který je
podezřelý z finančních podvodů,
 dne 15. listopadu hodnotila Evropská komise rozpočtové plány jednotlivých členských zemí EU.
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