Týden

v evropské politice (16. 12. – 22. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 17. prosince zvolili poslanci Spolkového sněmu předsedkyni nejsilnější strany Křesťanskodemokratické
unie (CDU) Angelu Merkelovou do funkce kancléřky. Zhruba hodinu poté její volbu formálně stvrdil prezident
Joachim Gauck, když Merkelové předal jmenovací dekret. V tajné volbě hlasovalo pro Merkelovou 462
poslanců, CDU/CSU a SPD přitom dohromady mají 504 hlasů z 631. Proti zvolení Merkelové hlasovalo 150
poslanců, což znamená, že kromě opozičních Zelených a Levice se proti kancléřce vyslovili i někteří koaliční
zákonodárci. Stejně jako ve svém prvním funkčním období povede velkou koalici konzervativců (CDU/CSU) a
sociálních demokratů (SPD). Téměř tři měsíce po volbách bude mít Německo novou vládu. Staronová
premiérka si od nového kabinetu hodně slibuje. Prezident SRN pak jmenuje novou vládu – CDU obsadí ve vládě
pět křesel, CSU křesla tři a SPD bude mít v novém kabinetu křesel šest. Předseda SPD Sigmar Gariel obsadí
superministerstvo hospodářství a energetiky. V novém spolkovém kabinetu zasedne pět žen a devět mužů.
16. prosince oznámili francouzský prezident François Hollande a francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius,
že se nezúčastní Olympijských her, které začnou v únoru 2014 v ruském Soči. Stejný záměr už dříve oznámili
místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a německý prezident Joachim Gauck. Dne 18. prosince
pak svůj záměr nejet na Olympijské hry oznámili prezident a premiér Polska.
17. prosince oznámil ukrajinský boxer a lídr ukrajinské opozice Vitalij Kličko, že hodlá kandidovat na prezidenta
země. Kličko vede opoziční stranu UDAR a patří k aktivním vůdcům současných protivládních a tedy
proevropských protestů na Ukrajině.
18. prosince schválil ruský parlament návrh prezidentské amnestie - podle právníků se na svobodu dostanou
i dvě členky punkové skupiny Pussy Riot. Plošná milost se má týkat rovněž třicítky aktivistů Greenpeace, kteří
se tak vyhnou soudnímu procesu. Na svobodu se ale zřejmě dostane jen část opozičních demonstrantů proti
Putinově loňskému návratu do Kremlu. Amnestie byla vyhlášena v rámci oslav 20. výročí ruské ústavy a dotkne
se zhruba 25 tisíc lidí.
19. prosince uvedl prezident Ruské federace Vladimir Putin, že plánuje udělit milost bývalému šéfovi ropné
společnosti Jukos Michailu Chodorkovskému. Někdejší nejbohatší Rus byl zatčen a uvězněn v roce 2003.
Odsouzen byl ve dvou procesech, v roce 2005 a v roce 2010, za údajné daňové úniky a defraudace. Opozice
však vnímá Chodorkovského jako vězně Kremlu, kterému se znelíbil svými politickými ambicemi. Dne 20.
prosince pak Chodorkovskij opustil věznici a odcestoval do Berlína.
21. prosince oznámil turecký předseda vlády Recep Tayyip Erdogan, že může dojít k vyhoštění některých
velvyslanců z Turecka. Reagoval tak na masivní zatýkání ve vysoké turecké politice, při které údajně podle
Erdogana spolupracují někteří velvyslanci. Některé turecké listy blízké vládě obvinily americké velvyslanectví v
Turecku z podpory tažení proti státní bance Halkbank, jejíž šéf byl rovněž zadržen. Podle některých zdrojů je
vyšetřování výsledkem mocenského boje mezi Erdoganovou vládou a umírněným islámským duchovním
Fethullahem Gülenem, jehož stoupenci měli vždy blízko k policii a justici.

Telegraficky:
 Dne 20. prosince snížila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's rating dlouhodobých
závazků Evropské unie z nejvyšší známky AAA o jeden stupeň na známku AA+.
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