Týden

v evropské politice (9. 12. – 15. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 10. prosince odhlasovala horní komora rumunského parlamentu dodatek k trestnímu zákoníku, který v
korupčních případech vede k beztrestnosti poslanců, senátorů a prezidenta. Zákon okamžitě kritizovali
nevládní organizace, protikorupční prokuratura, nejvyšší soud i prezident země Traian Basescu. Rumunská
poslanecká sněmovna, v níž má středopravá koalice pohodlnou většinu, úpravu právního předpisu odhlasovala
nečekaně. Podle dodatku prezident, poslanci a senátoři už nebudou řazeni mezi státní úředníky.
9. prosince předložil ruský prezident Vladimir Putin Státní dumě, tedy dolní komoře parlamentu, návrh
amnestie k 20. výročí ruské ústavy. Plošná milost by se mohla týkat punkové skupiny Pussy Riot i stíhaných
aktivistů Greenpeace, naopak Putinových soupeřů Michaila Chodorkovského či Alexeje Navalného se zřejmě
nedotkne. Prezidentův mluvčí ovšem všechny spekulace označil za předčasné. Poslanci by měli návrh amnestie
schválit do konce roku. Její realizace ale pak může trvat dalších šest měsíců. Celkově by se amnestie mohla
dotknout až 25 tisíc odsouzených.
9. prosince rozhodl varšavský soud, že dřevěný kříž v jednacím sále polského Sejmu zůstane. Náboženský
symbol chtěla odstranit část poslanců, kteří jeho přítomnost v parlamentu považují za protiústavní. Odvolací
soud rozhodl, že kříž je sice náboženským symbolem, ale zároveň má kulturní význam a určuje národní
identitu. Kříž pověsili v Sejmu před šestnácti lety tajně v noci dva politici a nikdo poté nenašel odvahu ho
sundat.
10. prosince se v Kyjevě sešel ukrajinský prezident Viktor Janukovič se třemi bývalými prezidenty země k
besedě o přípravě jednání s opozicí. Janukovič odmítl výzvy demonstrantů k odstoupení z funkce a vyzval
demonstrující dav, aby neohrožoval národní bezpečnost. Demonstrantům prezident Janukovič slíbil, že se
zasadí o o propuštění demonstrantů zadržených během víkendových protestů v Kyjevě.
11. prosince Ruský nejvyšší soud odhalil prohřešky proti zákonům v rozsudku nad členkami punkové
skupiny Pussy Riot. Soudci moskevského městského soudu dostatečně nepřihlédli k polehčujícím okolnostem,
neuvedli v rozsudku motivy spáchaného činu a nezabývali se možností odkladu trestu. Původní rozsudek
poukazuje na náboženskou nesnášenlivost odsouzených, důkazy ale v dostatečné míře nepřináší, jak uvádí
nejvyšší soud. Chybou byla i skutečnost, že moskevský soud nezvážil možnost odkladu trestu, o který obě
odsouzené žádaly.
12. prosince přednesl prezident Ruské federace Vladimir Putin poselství o stavu země – Putin vyjádřil naději na
politické řešení krize na Ukrajině. Prohlásil zároveň, že Rusko neusiluje o to, aby se stalo globální či regionální
supervelmocí, a kritizoval, že v Evropě zůstávají rozmístěny strategické obranné rakety.
14. prosince schválili členové německé sociální demokracie (SPD) ve vnitrostranickém referendu návrh koaliční
smlouvy s křesťanskými demokraty (CDU-CSU) - po sečtení hlasů to oznámila předsedkyně volební komise SPD
Barbara Hendricksová. Tři měsíce po parlamentních volbách tedy už nic nebrání vzniku nové německé vlády.
Telegraficky:
 Dne 10. prosince proběhlo slavnostní předání Nobelovy ceny míru – v norkém Oslu si cenu převzal
Ahmet Üzümcü, ředitel oceněné Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW),
 dne 11. prosince zveřejnil časopis Time osobnost roku 2012 – stal se jí současný papež František.
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