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Událost týdne: 

Dne 19. listopadu schválil Evropský parlament (EP) definitivní víceletý rozpočtový rámec Evropské unie na rok 

2014 - 2020.  Poprvé byl rozpočet oproti předcházejícímu období snížen – bude o více než tři procentní body 

nižší než výdaje za uplynulých sedm let. Výdaje EU budou v platbách 908 miliard eur (asi 24,7 bilionu Kč), což je 

o 3,7 procenta méně než u minulého rozpočtového rámce. Společně se závazky to má být zhruba 960 miliard 

eur (asi 26,1 bilionu Kč), tedy o 3,5 procenta méně. Největší část rozpočtu je opět spojena se zemědělskou 

politikou, která tvoří 37,8 % rozpočtového rámce. 34 % jde na kohezní a regionální politiku, 7,2 % na podporu 

vědeckého výzkumu, 3,1 % na budování dopravních a telekomunikačních sítí mezi unijními státy a 1,5 % na 

studentský program Erasmus+. Pro rozpočet hlasovalo 537 ze 682 přítomných europoslanců, proti bylo 126. 

Největší počet hlasů zajistili poslanci ze středopravé Evropské lidové strany a socialisté. Proti byl naopak 

poslanecký klub Zelených. 

18. listopadu řekla německá kancléřka Angela Merkelová na mimořádné schůzi dolní komory německého 

parlamentu věnované odposlechovému skandálu amerických tajných služeb, že bude trvat na tom, aby USA 

dostatečně vysvětlily své sledovací aktivity v Evropě a ve světě. Merkelová zároveň dodala, že USA zůstávají 

pro Německo důležitým spojencem. Německá opozice na schůzi kritizovala nečinnost vlády v tomto krizovém 

období. Předseda postkomunistické Die Linke Gregor Gysi navrh, aby Edward Snowden, který špionážní aktivity 

USA vyzradil, obdržel Nobelovu cenu míru. Právě Die Linke a Zelení předložili na mimořádné schůzi Spolkového 

sněmu návrhy na vytvoření vyšetřovacího výboru k odposlechovému skandálu a na přezkoumání smluv o 

ochraně dat mezi EU a USA. Poslanci budoucí vládní koalice (CDU-CSU a SPD) návrh nepodpořili. 

19. listopadu navrhli někteří ruští poslanci zákon o omezení nákupu starých dopravních letadel. Poslanci tak 

reagují na nedělní leteckou katastrofu, kdy při pádu Boeingu 737 u ruské Kazaňě zahynulo 50 lidí. Podle 

předsedy mezinárodního výboru státní Dumy může za leteckou katastrofu ‘ruská forma kapitalismu‘. 

20. listopadu schválil Evropský parlament návrh Evropské komise, podle nějž musí mít společnosti kótované na 

burze do roku 2020 v dozorčí radě nejméně 40 procent žen. Pro malé a střední firmy s obratem pod 50 milionů 

eur ročně a s méně než 250 zaměstnanci norma neplatí. Návrhem se budou zabývat členské státy EU. 

20. listopadu oznámil předseda polské vlády Donald Tusk, že v jeho vládě dojde k několika personálním 

změnám – polské mMnisterstvo financí opustí dosavadní ministr Jacek Rostowski, kterého nahradí Mateusz 

Szczurek. Nové řízení bude mít například i Ministerstvo životního prostředí či Ministerstvo pro vědu a vysoké 

školy. 

21. listopadu odmítl ukrajinský parlament schválit zahraniční léčbu pro vězněnou bývalou premiérku Julii 

Tymošenkovou, což byla jedna z podmínek Evropské unie pro podpis asociační dohody mezi Ukrajinou a EU. O 

několik hodin později ukrajinská vláda zastavila přípravu k podpisu asociační dohody, vláda tento krok 

zdůvodnila tím, že chce, aby se Ukrajina lépe připravila na ekonomické dopady podpisu dokumentu. Asociační 

dohodu odmítl podepsat také prezident Ukrajiny Viktor Janukovič. Podle médií za zvratem stojí tlak Ruska a 

případné ekonomické sankce ze strany Moskvy. Ukrajinská opozice mluví o velezradě a hrozí vládě i 

prezidentovi soudem.  Zástupci EU jsou krokem ukrajinské vlády zklamáni. 

Telegraficky: 

 Dne 24. listopadu se rozhodl Vatikán poprvé v dějinách ukázat veřejnosti ostatky, které by měly patřit 
zakladateli římskokatolické církve a jejímu prvnímu papeži svatému Petrovi. 
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