Týden

v evropské politice (4. – 10. 2. 2013)

Událost týdne:
5. února zveřejnila nevládní organizace Open Society Justice Initiative tiskovou zprávu o tajném programu
americké CIA, týkající se únosů a ilegálních letů s podezřelými teroristy a jejich zadržování v tajných věznicích,
který byl zahájen za vlády bývalého prezidenta George Bushe po teroristických útocích z 11. září 2001. Česká
republika se podle organizace podílela na umožnění použití svých letišť a svého vzdušného prostoru pro lety
spojované s mimořádnými transfery CIA. Na programu se podle zprávy podílelo celkem 54 zemí.
4. února po setkání se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoğanem podpořil veřejně český
premiér Petr Nečas, plnohodnotný vstup Turecka do Evropské unie, ovšem s podmínkou splnění všech
přístupových podmínek.
4. února se britský poslanec Chris Huhne přiznal, že bránil výkonu spravedlnosti, a vzdal se svého mandátu. Ch.
Huhne lhal ohledně pokuty za rychlou jízdu, kterou na sebe vzala jeho manželka. Nyní mu hrozí trest ve výši až
půl roku vězení za maření spravedlnosti.
7. – 10. února probíhal sjezd Francouzské komunistické strany, která byla založena v roce 1920. Na sjezdu
strana opustila od svého původního tradičního symbolu překříženého srpu a kladiva, který byl nahrazen logem
europarlametní Strany evropské levice.
Francouzský prezident Francoiz Hollande uvedl, že pokud nenastane v Mali nic mimořádného, mohly by
francouzské jednotky začít opouštět zemi již v březnu. Kvůli aktuální situaci v Mali navštívil americký
viceprezident Joe Biden francouzského prezidenta a ocenil nasazení i odvahu francouzských jednotek.
9. února byl uvězněn na dva měsíce domácího vězení ruský opoziční aktivista Sergej Udalcov, kvůli možnosti
útěku. S. Udalcov je představitel Levé fronty a nyní mu hrozí až deset let vězení kvůli možným přípravám
protestů v květnu loňského roku, které byly údajně financovány ze zahraničních peněz.
Podle průzkumu veřejného mínění ruské sociologické služby Levada podporuje 36 % respondentů bývalý režim
a dokonce 51 % dotázaných podporuje tuhé centrální plánování s dominujícím státním vlastnictvím.
Parlamentní demokracii podporuje zhruba pětina lidí a 29 % lidí podporuje tržní ekonomiku.
Britský premiér uvedl pro skotské listy, že naléhá na to, aby Skotsko zůstalo součástí Velké Británie. Skotská
vláda plánuje referendum o nezávislosti na podzim příštího roku, nicméně aktuální průzkumy ukazují, že pouze
32 % dotázaných je pro nezávislost a 47 % obyvatel je proti.
Podle aktuální studie amerického ministerstva obrany, není jasné, zda je projekt protiraketového štítu v Evropě
možné zrealizovat a zda vůbec bude fungovat podle plánů, navíc v časech, kdy americká armáda čelí rozsáhlým
škrtům.

Telegraficky:
 5. února byl spáchán atentát na dánského kritika islámu Larse Hedegaarda, který ovšem vyvázl z útoku bez
zranění. Útočník je nyní stíhán na svobodě.
 5. února schválila dolní komora britského parlamentu zákon, který legalizuje občanské i církevní svatby
homosexuálů. Pro zákon hlasovalo celkem 400 zákonodárců, 175 bylo proti.
 Španělské ministerstvo práce oznámilo na základě dat statistického úřadu, že míra nezaměstnanosti za měsíc
leden vzrostal o 2,7 % oproti prosinci na 26,1 %.
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