Týden

v evropské politice (2. 12. – 8. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 3. prosince se mělo podle plánu uskutečnit hlasování ukrajinského parlamentu o nedůvěře vládě Mykonla
Azarova. Hlasování se snažily vyvolat opoziční strany kvůli rozhodnutí vlády pozastavit proces integrace s
Evropskou unií. Odvolání podpisu pod smlouvou o přidružení v minulých dnech přivedlo do ulic Kyjeva
desetitisíce lidí. Ukrajinský parlament nakonec návrh na hlasování o nedůvěře vládě odmítl. Ukrajinská opozice
následně pokračovala v Kyjevě a v dalších městech v protestech. Opoziční představitelé pohrozili vládě
"totálním odporem", pokud bude pokračovat v nastoupeném sbližování s Ruskem. Podle agentury AFP bylo
dne 8. prosince na náměstí Nezávislosti přes půl milionu lidí. Vězněná vůdkyně opozice Julije Tymošenková v
poselství, které přečetla její dcera, vyzvala k okamžitému odchodu prezidenta Viktora Janukovyče.
2. prosince byly zveřejněny konečné výsledky chorvatského referenda o možnosti homosexuálních sňatků
v zemi. Pro zákaz manželství osob stejného pohlaví se vyslovilo 65 % Chorvatů. Po referendu bude muset
Chorvatsko změnit svou ústavu, aby definovalo manželství jako “jednotu muže a ženy.” V současné době
ústava v převážně katolickém Chorvatsku nedefinuje manželství. Referendum prosadily konzervativní strany,
když nasbíraly 740 tisíc podpisů pro jeho vypsání. V parlamentu pak pro referendum hlasovalo 104 ze 151
poslanců, 13 jich bylo proti a 5 se hlasování zdrželo.
3. prosince vydalo španělské ministerstvo práce zprávu o stavu nezaměstnanosti v zemi - počet
nezaměstnaných ve Španělsku se minulý měsíc snížil o 0,05 procenta na zhruba 4,8 milionu osob. Je to první
listopadový pokles od roku 1997.
4. prosince hlasoval francouzský parlament o návrhu zákona o trestání klientů prostitutek. Na jeho základě by
měli zájemci o tyto služby dostat pokutu patnáct set eur (asi 40 tisíc korun). Odpůrci zákona argumentovali
zhoršením podmínek pro prostitutky. Návrh zákona byl přijat.
5. prosince oznámil britský ministr vnitra Velké Británie na setkání ministrů vnitra zemí Evropské unie, že
britská vláda bude prosazovat omezit občanům EU hledat práci ve Velké Británii. Podle Britů se Poláci a další
občané z nových zemí Unie na ostrovy masivně stěhují, aby tam pobírali sociální dávky. Totéž prý teď hrozí u
Rumunů a Bulharů. Británie proto chce omezit možnost těchto lidí dávky dostat nebo zavést kvóty na počet
cizích žadatelů o práci.
5. prosince zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat zprávu o chudobě v zemích Evropské unie. Podle
Eurostatu je celkový počet takto ohrožených lidí 124,5 milionu, tedy 24,8 %. Procento obyvatel na hranici
chudoby a sociálního vyloučení se podle evropských statistik za poslední roky trvale zvyšuje. Zatímco v roce
2008 šlo o 23,7 procenta, v roce 2011 to bylo 24,3 a loni ještě o půl procenta více.
6. prosince oznámil bulharský ministr hospodářství a energetiky Dragomir Stojnev, že bulharská vláda by měla
do konce roku 2013 rozhodnout o výstavbě dalšího jaderného reaktoru s využitím americké technologie.
Telegraficky:
 Dne 2. prosince zemřel nacistický zločinec Heinrich Boere, jenž byl v roce 2011 odsouzen k doživotnímu
vězení za zabití tří nizozemských civilistů za 2. světové války,
 dne 5. prosince začal v Kyjevě summit Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE),
 dne 5. prosince zemřel ve věku 95 let bývalý prezident Jihoafrické republiky Nelson Rolihlahla
Mandela.
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