Týden

v evropské politice (11. – 17. 2. 2013)

Událost týdne:
11. února oznámil papež Benedikt XVI., že se k 28. únoru chystá rezignovat kvůli nedostatku sil spjatým
s vysokým věkem a také zdravotním stavem. Benedikt XVI. nastoupil do funkce 24. dubna v roce 2005 po smrti
Jana Pavla II. Jeho nástupce bude zvolen 15. – 19. března. 17. února pronesl na Svatopetrském náměstí svoji
předposlední modlitbu Anděl Páně.
11. února se opoziční Bulharská socialistická strana, po protestech kvůli zdražení energie, vyslovila pro
znárodnění největších poskytovatelů elektřiny v zemi, a to ČEZ, Energo-Pro a EVN. 17. února probíhaly další
protesty proti vysoké ceně za elektřinu a protestující opět požadovali znárodnění distribučních sítí.
12. února schválilo francouzské Národní shromáždění legalizaci manželství homosexuálů s možností adopce
dětí, která byla navržena prezidentem Francoisem Hollandem. Pro zákon hlasovalo celkem 329 poslanců z 577
možných. Nyní musí zákon schválit senát, a poté musí být podepsán prezidentem.
13. února přehlasoval bulharský parlament prezidentovo veto zákona, který umožňuje získat lidem bulharské
občanství za investici 600 tisíc leva do bulharského podniku. Dříve byla investice stanovena na 4 miliony leva
do bulharské firmy s minimálně 50 zaměstnanci. Pokud jedinec investuje do zaostalejšího regionu, je částka
stanovena na 250 tisíc leva.
15. února oznámil generální ředitel Slovenské agentury pro rozvoj a investice, že Slovensko chce snížit závislost
slovenského exportu na zemích EU a orientovat se na Rusko, které je pro Slovensko absolutně prioritní zemí
pro tento rok. Dále vláda podepsala dohodu s Čínou o posílení hospodářské spolupráce v zemědělství a
v malých a středních podnicích.
Ruští poslanci Ruské Dumy schválili protikuřácký zákon, kterým se od roku 2014 s největší pravděpodobností
zakáže kouřit ve všech restauracích, podchodech, vlacích a hotelech. Pro zákon hlasovalo celkem 441 poslanců
ze 450 možných. Nyní musí zákon schválit horní komora, a poté musí být podepsán prezidentem.
17. února si Kosovo připomínalo osamostatnění země, které se odehrálo před pěti lety a Kosovo se tak stalo
nezávislým státem. Kosovská prezidentka Atifete Jahjagová oznámila, že chce udělit Řád nezávislosti během
oslav výročí samostatného Kosova zákonodárcům, kteří hlasovali před pěti lety pro nezávislost Kosova. Udělení
by se mělo týkat 109 poslanců. Vláda také nechala při této příležitosti natisknout výroční známku.
17. února se konalo první kolo prezidentských voleb na Kypru, ve kterém nekandidoval současný prezident
Demetris Christofias. V prvním kole zvítězil s 45,46 % hlasů Nikos Anastasiadis, který postupuje do druhého
kola společně se Stavrosem Malasem, jenž získal 26,91 % hlasů. Druhé kolo se bude konat 24. února, jelikož
v prvním kole neobdržel žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů, potřebnou ke zvolení.

Telegraficky:
 14. února schválila francouzská lékařská rada doporučení na zavedení legalizace eutanazie ve výjimečných
situacích.
 14. února se stala novou ministryní školství v Německu Johanna Wankaová. J. Wankaová nahradila ve funkci
Anettu Schavanovou, která na svou funkci rezignovala 9. února kvůli plagiátorství v disertační práci.
 Maďarsko se po dvou letech vrátilo na mezinárodní kapitálové trhy, a to prodejem dluhopisů v objemu 1,25
miliardy dolarů s pětiletou splatností a 2 miliard dolarů s desetiletou splatností.
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