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Alpské země (Adam Jareš)
Německo
- 29.9. – 1.10. Důležité volby do zemského sněmu v Bavorsku skončily debaklem pro čtyři
desetiletí suverénní Křesťanskosociální unii (CSU). Ta si musí se ziskem 88 křesel poprvé od
šedesátých let hledat koaličního partnera, protože nedosáhla na nadpoloviční počet mandátů
ve 180 členném bavorském parlamentu. Sociální demokraté (SPD) se sice radují z přerušení
samovlády CSU v Bavorsku, dosáhli však nejhoršího výsledku v poválečné historii. Po 14
letech se do parlamentu dostali i liberálové z FDP a nováčkem jsou s neočekávanými deseti
procenty Svoboní voliči (FW). Zatímco Levici (Linke) o sedm desetin procenta vstup do
zemského sněmu utekl, zelení s více než devíti procenty potvrdili svou pozici na bavorské
politické scéně. Blamáž CSU je hořkým soustem i pro sesterskou CDU kancléřky Merkelové.
Z volebního fiaska CSU vyvodil odpovědnost hned den po volbách předseda CSU Erwin
Huber a podal demisi. Vnitrostranický tlak nakonec neustál ani ministerský předseda Bavorka
Günther Beckstein, který položil svou funkci dva dny po Huberovi. Nejžhavějším kandidátem
na funkci předsedy CSU a bavorského premiéra je spolkový ministr zemědělství Horst
Seehofer.

Zdroj: FAZ.NET http://www.faz.net

-

-

-

-

-

26.9. Německá policie zatkla na palubě letadla v Kolíně nad Rýnem dva islamisty somálského
původu, kteří jsou podezřelí z terorismu. Oba chtěli vést svatou válku a policie v jejich bytech
našla i dopisy na rozloučenou.
20.9. Policie v Kolíně nad Rýnem vzhledem k napjaté situaci ve městě zakázala celoevropský
sraz neonacistů. Ti hodlali protestovat proti výstavbě mešity v Kolíně a demonstrovat svůj
odpor proti „hrozící islamizaci“. Policie musela několikrát zasahovat ve střetech s levicovými
radikály a v místech, kde hrozila obava ze střetu demonstrantů a neonacistů.
15.9. Strana Zelených dle předsedy poslanecké frakce v Bundestagu Jürgena Trittina vsází po
volbách do spolkového sněmu v roce 2009 na vytvoření koaliční vlády tzv. „Ampelkoalition“
se sociálními demokraty (SPD) a liberály (FDP). Koaliční vláda s CDU pro Zelené z důvodu
jejích snah o návrat k jaderné energii nepřipadá v úvahu. Ačkoliv FDP jednoznačně preferuje
koaliční spolupráci s pravostředovou CDU, neodmítá i přes výhrady k levicovému křídlu
povolební koaliční spolupráci se sociální demokracií.
6.9. Předseda sociálních demokratů (SPD) Kurt Beck na mimořádném zasedání předsednictva
strany oznámil svou rezignaci na předsedu strany. Novým předsedou strany má být na
plánovaném sjezdu SPD zvolen bývalý vicekancléř i expředseda SPD Franz Müntefering,
který se na čas stáhl z vrcholné politiky, aby se mohl starat o svou těžce nemocnou ženu.
Současně byl kandidátem na kancléře a lídrem do voleb do spolkového sněmu v příštím roce
zvolen současně nejpopulárnější sociálnědemokratický politik a ministr zahraničních věcí
Frank Walter Steinmeier. SPD se dlouhodobě utápí ve vnitřních problémech a výrazně ztrácí
na CDU/CSU, se kterou vládne v Berlíně v rámci velké koalice. Kurt Beck, jehož nízká
popularita u celoněmecké veřejnosti tlačila preference SPD směrem dolů, čelil silné
vnitrostranické opozici. Beck však dokázal uhájit své pozice ministerského předsedy Porýní
Falcka a také předsedy zemské SPD, když svůj předsednický post obhájil v polovině září
výsledkem 99,5 procenta hlasů všech delegátů.
1.9. Dle žebříčku časopisu Forbes je nejmocnější ženou světa německá kancléřka Angela
Merkel. Další politička americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová skončila až na
sedmém místě.
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Rakousko
- 29.9. Předčasné parlamentní volby v Rakousku vyhrála sociální demokracie (SPÖ) když
získala necelých 30 procent odevzdaných hlasů, oproti minulým volbám však ztratila deset
křesel v parlamentu. Jednoznačným vítězem voleb se staly ultrapravicové strany - strana
Svobodných (FPÖ) pod vedením Heinze Stracheho a strana populisty Jörga Heidera Hnutí za
budoucnost Rakouska (BZÖ). Obě strany těžily z nespokojenosti s vládou velké koalice, ostré
kritiky Evropské unie a přistěhovalecké politiky. Největším poraženým se stala Rakouská
lidová strana (ÖVP), která byla do dlouho dobu považována za favorita voleb. Předseda
lidovců, vicekancléř a ministr financí Wilhelm Molterer v návaznosti na výsledky voleb
demisi. Obě největší rakouské strany SPÖ a ÖVP dosáhly nejhoršího výsledku v poválečné
historii Rakouska. Vítězná sociální demokracie již předem deklarovala svou nevoli uzavřít
společnou koalici s „neofašisty“. Nejpravděpodobnější scénář vzniku rakouské vlády je tak
staronová velká koalice sociálních demokratů s lidovci. Poprvé ve spolkových volbách měli
možnost volit i 16-ti letí voliči, ze kterých nakonec těžila extrémní pravice.

Zdroj: Der Standard - http://derstandard.at/

-

-

20.9. Šéf rakouské krajní pravice a korutanský hejtman Jörg Haider z Hnutí za budoucnost
Rakouska (BZÖ) před spolkovými volbami zopakoval, že pro Rakousko je nezbytné, aby byly
obnoveny kontroly na hranicích s novými zeměmi Schengenského prostoru.
18.9. Rakouské ministerstvo vnitra zveřejnilo zprávu, podle které je v Rakousku na vzestupu
islámský extremismus. Připravují se proto nové a účinnější zákony pro potírání extremismu
obsahující i možnost vyhoštění propagátorů.

Západní Evropa (Jiří Meduna)
Velká Británie

-

7.9. Silné deště způsobili v Anglii záplavy a sesuvy půdy. Deště mají také za následek pět
obětí a stovky evakuovaných lidí ze zátopových oblastí. Nejvíce bylo postiženo hrabství
Northumberland na severovýchodě Anglie, kde podle odhadů byla zaplavena tisícovka domů a
stovky lidí musely být evakuovány do provizorních přístřeší.

-

7.9. Server News of The World informoval, že se britskému ministerstvu spravedlnosti ztratila
osobní data zaměstnanců vězeňské stráže a ostatního personálu. Je to již několikáté pochybení
britských institucí, co se týče ztráty osobních údajů. Například na konci srpna se ztratila data
obsahující osobní údaje o několika desítkách tisíc vězňů.

-

20.9. V londýnském divadle Orange tree měla britskou premiéru nová hra Václava Havla
Odcházení. Odcházení bylo vyprodané a sklidilo několikerý potlesk přesto se ale divák
nemohl ubránit myšlence jisté povrchnosti této hry jak píše Charles Spencer v deníku Daily
Telegraph.

-

29.9. Finanční krize se nevyhýbá ani Velké Británii. Britský parlament rozhodl, že znárodní
problémovou hypoteční banku Bradford & Bingley a prodá její část španělské bance
Santander. Po Northern Rock je tak B&B již druhou bankou, která takto musela skončit v
rukou státu. Vklady a síť poboček B&B by měla koupit španělská banka Santander, která
vklady převede na britskou banku Abbey National. Zbývající majetek a závazky B&B, které
zahrnují hlavně hypoteční a osobní úvěry, budovu sídla a některé zaměstnance a další
závazky, budou převedeny na stát.
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Francie
- 29.9. Dne 29. září uběhlo již sedmdesát let, kdy zástupci Velké Británie (Neville
Chamberlain), Francie (Édouard Daladier), Německa (Adolf Hitler) a Itálie (Benito Mussolini)
podepsali v Mnichově tzv. Mnichovskou smlouvu. Tato smlouva zapříčinila rozbití
demokracie v tehdejším Československu de-facto zničila veškeré naděje českého národa k
podpoře získané od „spojenců“.
-

4.10. V Paříži se sešli zástupci čtyř největších zemí Evropské unie (Francie, Velká Británie,
Německo, Itálie), aby řešili finanční krizi, která již naplno zasáhla Spojené státy a nyní se
přesouvá do Evropy. Zástupci zúčastněných zemí se zatím na žádných krocích nedohodli.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ovšem doufá, že se na schůzce dojednají podobné
kroky, které odsouhlasila sněmovna reprezentantů v USA.

Země Beneluxu (Soňa Perglová)
Belgie
- Češi budou moci zřejmě nejpozději od května příštího roku volně pracovat v Belgii bez
potřeby získávat pracovní povolení. Belgie pravděpodobně nebude usilovat o možnost
prodloužit omezení svého pracovního trhu o další dva roky. André Simon, jeden z vlivných
členů belgického ministerstva zaměstnanosti a pro rovnost pracovních příležitostí, uvedl
možnost, že se Belgie rozhodne svůj pracovní trh uvolnit dokonce ještě před květnem příštího
roku. Závisí to však na osudech balíku návrhů týkajících se azylové politiky, přistěhovalectví
a dalších otázek, o němž nyní jedná federální vláda. Její diskuze ale komplikuje napjatá
politická krize, v níž se belgická politická scéna už řadu měsíců nachází a kvůli níž se řada
věcí a rozhodování zpožďuje či odkládá.
- Politická krize a napětí mezi Valony a Vlámy, které by podle některých hlasů mohlo skončit
rozpadem Belgie, by zemi připravil o 2,3 procenta národního produktu. Ekonomika Belgie by
přišla až o 7,2 miliardy eur (179 mld. Kč), kdyby tamní politická krize přerostla v rozpad
země. Vyplývá to z aktuální studie zabývající se ekonomickými dopady případného rozdělení
Belgie, jejíž autorem je belgický ekonom a politik Rudy Aernoudt. Podle studie by na rozpadu
více tratili Valoni, kteří by přišli o 4,9 miliardy eur ročně. Vlámy by rozdělení země stálo 1,25
miliardy eur ročně. Zbylých 1,06 miliardy by ročně postrádal dvojjazyčný bruselský region.
Pokud by z Bruselu navíc kvůli rozpadu země odešly evropské instituce, bylo by k roční ztrátě
regionu třeba připočítat dalších 6,8 miliardy eur.
Nizozemsko
- 10.09. - Pozůstalí po obětech masakru Muslimů v bosenské Srebrenici1 nemohou žalovat
nizozemský stát za selhání nizozemských jednotek sil OSN, které nedokázaly ochránit zdejší
obyvatelstvo před řáděním bosenskosbských jednotek. Rozhodl o tom soud v nizozemském
Haagu. Ve Srebrenici v roce 1995 zahynulo rukou Srbů kolem 8000 Muslimů. Dvě bosenské
rodiny, jejichž členové při tomto krveprolití zahynuli, se proto rozhodly zažalovat
Nizozemsko za to, že jeho vojáci, kteří zde působili v rámci mise OSN, nezasáhli a nezabránili
srbským jednotkám ve vraždění. Měli dokonce nutit Muslimy, kteří se zdržovali v táboře
nizozemských modrých přileb, opustit toto bezpečné útočiště a tím je vydali do rukou
bosenskosrbských oddílů. Předseda soudu Hans Hofhuis rozsudek odůvodnil tím, že
nizozemští vojáci působili v Bosně pod mandátem OSN a nikoliv pod přímým velením své
vlády.

-

Nizozemská vláda plánuje posílit systém zábran na pobřeží, aby chránilo pevninu před
vzedmutou hladinou oceánu způsobenou globálním oteplováním. Nizozemská vláda oznámila,
že do roku 2100 vynaloží na zpevnění a zvýšení hrází dalších zhruba 100 miliard eur. Už nyní
přitom věnuje země na ochranu před povodněmi 1,5 miliardy eur ročně. Na rozsáhlých
plochách pod úrovní hladiny moře žijí dvě třetiny z celkových 16 milionů Nizozemců.

1
Srebrenický masakr se řadí k nejhorším válečným zločinům, které byly v Evropě spáchány od konce druhé světové války. Z podílu na
tomto vraždění je obviněn i někdejší předák bosenských Srbů Radovan Karadžić, který již stanul před Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu. Dosud se nepodařilo dopadnout bývalého velitele armády bosenských Srbů Ratka Mladiče, který je
společně s Karadžičem považován za hlavního strůjce masakru.
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Jižní Evropa (Sandra Marešová)
Španělsko
- 5.9. V Madridu byl zatčen jeden z nejhledanějších pašeráků drog Vallejo-Guarín, který ve
Španělsku pobýval pod falešným jménem a s venezuelským pasem. Vallejo-Guarín je
označován za šéfa jedné z nejmocnějších kolumbijských zločineckých skupin, které pašují
drogy do Spojených států a Evropy.
- 9.9. Úřady v okolí města Tarragona vyhlásily ekologický poplach, poté, co zde ztroskotal
ropný tanker. Situace je podle posledních informací stabilizovaná. Z potopeného plavidla
uniklo do úžiny až 25 tun nafty. Středomořské pobřeží ale není v ohrožení. Jak informovala
agentura DPA, příčiny neštěstí nejsou známy.
- 22.9. Španělsko postihl v noci na dnešek další pumový atentát, který zabil jednoho vojáka a
dalšího zranil. Silná nálož ukrytá v odstaveném autě vybuchla podle úřadů u vojenské školy v
provincii Kantábrie nedaleko Baskicka na severu země. Deset zraněných si také vyžádal jeden
ze dvou podobných atentátů v neděli ráno v Baskicku.
Itálie
- 4.9. Italská vláda pravého středu dnes uvítala rozhodnutí Evropské unie, že snímání otisků
prstů Romům není rasistické. "Bylo rozhodnuto, že naše zákony nejsou rasistické a že
odpovídají legislativě EU," prohlásil italský premiér Silvio Berlusconi na tiskové konferenci.
- 12.9. Italská vláda schválila ve čtvrtek návrh zákona, jenž zapovídá prostituci na veřejných
prostranstvích. Předloha předpokládá, že prostituce na ulicích, v parcích a na dalších
veřejných místech se stane trestným činem, za který může být uložen trest pět až 15 dní
vězení.
- 23.9. Italská vláda dnes rozhodla o rozmístění 500 vojáků, zejména na jihu země v oblasti
Neapole, jejichž úkolem bude zajišťovat pořádek v boji proti mafii po dvou přestřelkách z
minulého týdne, při nichž zahynulo sedm lidí. Oznámil to ministr obrany Ignazio La Russa.
Vojáci tu budou rozmístěni po tři měsíce.
- 30.9. Italská policie v oblasti Neapole na jihu země pozatýkala na třicet členů mafiánského
klanu Casalesi. Mezi zatčenými jsou i tři lidé podezřelí ze série vražd v lokalitě Castel
Volturno, při nichž přišlo 18. září o život sedm osob.

Země Visegrádu (Vladimír Naxera)
Slovensko
- Od srpna mají obchodníci a živnostníci na Slovensku povinnost uvádět ceny ve slovenských
korunách i v eurech. Uplynulo již několik týdnů, ale stále se objevují vážné nedostatky.
Kontroloři Slovenské obchodní inspekce (SOI) zaznamenali nedostatky v polovině
kontrolovaných provozů.
- Míra nezaměstnanosti klesla na nové rekordní minimum 7,36%.
- 5. 9. Premiér Fico nabídl konsorciu Gas de France a Ruhrgas, které vlastní 49% akcií
Slovenského plynárenského průmyslu, zpětné odkoupení akcií. Reagoval tak na návrh SPP na
zvýšení ceny plynu pro domácnosti o téměř 20 procent.
- 12. 9. 63 slovenských žáků ve věku 14 až 15 let se v průzkumu vyjádřilo, že Maďaři na
Slovensku by měli mluvit maďarsky pouze doma. Slovenský ministr školství Ján Mikolaj
(SNS) výsledky průzkumu přijal s pochopením.
- 19. 9. Ján Slota žádá oživení domobrany, která původně vznikala koncem 90. let za vlády
Vladimíra Mečiara. Prohlásil, že ji zrušil Mikuláš Dzurinda, který podle Sloty „kolaboroval se
Stranou maďarské koalice“.

-

29. 9. Předseda SMK Pál Csáky uvedl, že na jihu Slovenska by mohla vzniknout autonomie
vedená menšinovým (maďarským parlamentem).
Ostatní země regionu
- 4. 9. Polská policie zadržela 138 pedofilů, jsou mezi nimi i Češi.

5

Zahraniční komise Plzeňského kraje při PKVV ČSSD

Info Sheet 09/2008
-

10. 9. ČEZ oznámil, že plánuje v Polsku stavbu dvou elektráren. Jedna má mít výkon 400
megawatt a druhá 800 megawatt. Postaveny by mohly být do pěti let.

-

13. – 14. 9. V Piešťanech se sešli prezidenti zemí V4. Mimo jiné se shodli na podpoře vstupu
Chorvatska do EU (v otázce vstupu Krajiny a Turecka se ovšem názory nadále liší) a
prohlásili, že vznik samostatného Kosova mohl mít vliv na rozpoutání konfliktu na Kavkaze.

Reuters

-

15. 9. Maďarský parlament odmítl návrh opozice na rozpuštění zákonodárného sboru a
vypsání předčasných voleb.

Pobaltské země (Michal Trojan)
-

-

-

-

-

-

-

15.9. Litevský ministr obrany Juozas Olekas podepsal dokument, jímž se v Litvě ruší braná
povinnost. Tento akt zároveň nastoluje cestu k zřízení profesionální armády založené na
dobrovolnících. Akt bych schválen litevským parlamentem a má okamžitou platnost.
15.9. Litevský ministr obrany Juozas Olekas prohlásil, že se Litva poučila z dění v Gruzii a je
potenciálně připravena odpovědět na jakoukoliv agresi z ruské strany. Litevský rezident
Adamkus v zápětí jakékoliv spekulace o tom, že by Rusko představovalo pro Litvu hrozbu,
odmítl.
18.9. Litevský prezident Valdas Adamkus odmítl nadcházející referendum o atomové
elektrárně Ignalina a označil jej za „zavádějící“. Prezident při této příležitosti zároveň dodal,
že se Litva nemůže pomocí referenda vymanit ze smluv, jež podepsala při příležitosti vstupu
do EU. Adamkus zároveň deklaroval, že on sám bude v referendu volit prázdným lístkem.
24.9. Lotyšský ústavní soud inicioval prošetření možnosti připojit Lisabonskou smlouvu
k Lotyšské ústavě. Tento krok byl vyvolán stížnosti Demokratické strany Litvy, která odmítá
Lisabonskou smlouvu s tím, že jde o porušení státní suverenity Lotyšska.
26.9. Ruská ambasáda v Lotyšsku oficiálně odmítla, že by se jeden z jejích zaměstnanců Alexander Veshnyakov - účastnil špionáže. Zprávu o jeho údajné činnosti přinesla místní
televize s poukazem na to, že se Veshnyakov v minulosti účastnil špionážní činnosti v Gruzii a
byl proto z Gruzie vyhoštěn.
29.9. Litva uzavřela s USA předběžnou dohodu o zrušení vízové povinnosti pro litevské
občany. Jediným problémem, jenž doposud stojí v cestě uzavření dohody, je vysoké procento
zamítnutých žádostí lotyšských občanů o vízum do USA. Spojené státy požadují, aby počet
zamítnutých žádostí nepřekročil 10%. V roce 2006 přitom bylo zamítnuto 27,7% žádostí.
30.9. Ruský ambasador v Litvě Vladimir Chkhikvadze oznámil, že je Rusko ochotné znovu
otevřít ropovod „Družba“. Podmínkou je učast Litvy na opravě ropovodu. Ten byl odstaven
z provozu před dvěma roky a četné hlasy tehdy mluvily o politických důvodech jeho uzavření.

Evropská unie (Katka Svíčková)
-

1.9. - na mimořádném summitu EU v Bruselu, který se zabýval rusko-gruzínským konfliktem
a vztahy EU s Ruskem, se hlavy států a vlád členských zemí shodly na tom, že dokud Rusko
nesplní zcela podmínky dané smlouvou o příměří, nebude s ním dál EU jednat o nové smlouvě
o strategickém partnerství. 8.9. pak Nicolas Sarkozy, předseda Komise José Manuel Barroso a
Vysokým představitel pro SZBP Javier Solana, jednali v Moskvě s ruským prezidentem
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Dmitrijem Medveděvem o úplném stažení ruských sil z gruzínského území. Ze dvoudenního
jednání mezi francouzským premiérem François Fillonem a ruským premiérem Vladimirem
Putinem 21.9. nakonec vyplynulo, že EU jednání o strategickém partnerství s Ruskem obnoví
v říjnu 2008, pokud Moskva dostojí svým závazkům z 8. září.
3.9. – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso sdělil srbským představitelům během
jejich návštěvy Bruselu, že pokud Srbsko nepřestane vyvíjet dostatečné úsilí, mohla by
Evropská unie Srbsku udělit status kandidátské země již v roce 2009. Za nejdůležitější
podmínku, kterou by Srbsko mělo splnit, označil Barroso spolupráci s Mezinárodním trestním
tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).
5.- 6.9. - ministři zahraničí členských zemí se sešli k neformálnímu dvoudennímu jednání v
Avignonu. Zabývali se vztahy s USA a Ruskem a také možnostmi, jak posílit vazby EU s
bývalými sovětskými republikami Gruzií, Ukrajinou, Ázerbajdžánem a Moldavskem. Ministři
zahraničí podpořili vyslání pozorovatelské mise do nárazníkového pásma mezi Gruzií a
separatistickými provinciemi Jižní Osetií a Abcházií, která by měla nahradit ruské ozbrojené
složky. Jejími členy by měli být civilisté i policisté. EU by misi vyslala v rámci SZBP a
spolupracovala by při ní s OBSE a OSN. Rusko o několik dní později nakonec souhlasilo s
rozmístěním pozorovatelské mise EU v Gruzii. Javier Solana také během tohoto setkání
přednesl první návrhy změn v Evropské bezpečnostní strategii týkající se energetické
bezpečnosti a rizik spojených se změnami klimatu.
9.9. - v Paříži se uskutečnil historicky druhý summit EU – Ukrajina. EU vyslala Ukrajině
signál, že cesta ke členství není uzavřená. Zástupci EU Ukrajině nabídli možnost podpisu
Asociační dohody, která by mohla být uzavřena již v příštím roce. Stabilizační a asociační
dohoda je prvním stupněm na cestě k EU. EU ale ohledně členství Ukrajině nedala žádný
konkrétní slib. Vstup Ukrajiny do EU podporuje Polsko, ČR, pobaltské státy, Velká Británie a
Švédsko. K odpůrcům patří Německo, Itálie a státy Beneluxu, které se obávají dalšího
vyhrocení vztahů s Ruskem a poukazují na to, že Ukrajina ještě nepodnikla strukturální
reformy nutné pro vstup.
9.9. - Mezi Bruselem a Dublinem zvolna nabírá podobu kompromis, jehož cílem je uspořádat
další referendum a získat podporu pro Lisabonskou smlouvu. Irská vláda zvažuje, že Unii
požádá o výjimku v oblasti obrany. V reakci na obavy Irů by také mohl zůstat zachován
systém jedna země – jeden komisař.
15.9. - na jednání v Bruselu ministři zahraničí členských států schválili vyslání prozatím
dvousetčlenné mise EU do Gruzie. Měla by mít hlavní sídlo v Tbilisi a působit také
v regionech. K jejím hlavním úkolům bude patřit dohled nad dodržováním podmínek příměří a
nad stahováním vojáků. Náklady na vyslání a provoz mise by měly činit 31 milionů eur a
předpokládaná délka jejího trvání je 12 měsíců. Pozorovatelská mise EU musí být na místě do
1. října. EU jmenovala zvláštního zástupce pro Gruzii, kterým se stal se Pierre Morel. Jeho
mandát ani pravomoci zatím nejsou definované. Ministři zahraničí také schválili návrh
komisařky pro vnější vztahy Benity Ferrero-Waldner, který předpokládá poskytnutí finanční
pomoci Gruzii ve výší 500 milionů eur. Gruzii by měl být k dispozici pro období 2008 – 2010.
Pomoc by měla směřovat především na obnovu infrastruktury, finanční stabilitu,
hospodářskou obnovu a asistenci uprchlíkům.
25.9. Ministři vnitra schválili během svého pravidelného setkání Evropský pakt o imigraci a
azylu, podle něhož by se měla sjednotit a reformovat pravidla týkající se migrace a azylu v
EU. V budoucnu navážou na pakt konkrétní opatření jako například posílení kontrol na
vnějších hranicích, sjednocení procedur na navracení imigrantů nebo sdílení otisků prstů
přicházejících cizinců ve společné databázi.

Rusko a země bývalého SSSR (Vladimír Naxera)
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- 2. 9. Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Michaila Saakašviliho již nepovažuje za gruzínského
prezidenta, ale za „politickou mrtvolu“.
- 8. 9. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv vyslovil souhlas se stažením ruských jednotek z
Gruzie. Odejdou až po rozmístění pozorovatelů Evropské unie.
- 9. 9. Rusko oznámilo, že na území Jižní Osetie a Abcházie ponechá 7600 svých vojáků.
- 10. 9. Rusko zopakovalo, že části protiraketového systému v Polsku a ČR se mohou stát cílem
ruských raket.
- 11. 9. Dva ruské strategické bombardéry Tu-160 přistály na venezuelském vojenském letišti,
aby odsud po několik dnů mohly vzlétat na cvičné lety.
- 13. 9. Ruské jednotky se stáhly z pěti strategických pozic v západní Gruzii. Rusko tak splnilo
podmínky první fáze dohody s Evropskou unií, v níž se zavázalo ke stažení svých vojáků z
Gruzie.
- 17. 9. Rusko podepsalo s Jižní Osetií a Abcházií smlouvu o přátelství a spolupráci. Tyto
smlouvy umožňují Rusku umístit na území obou separatistických republik svoje jednotky.
- 19. 9. Dmitrij Medvěděv obvinil NATO, že neplní svoji bezpečnostní roli a také
z vyprovokování konfliktu na Kavkaze.
- 26. 9. Dmitrij Medvěděv oznámil, že Rusko do roku 2020 zmodernizuje svůj jaderný arzenál.
Má jít především o modernizovaný protiraketový systém a nové jaderné ponorky.
- Ruské úřady připravují nové vzdělávací materiály pro učitele. Publikace Dějiny Ruska 1900 1945 vzbudila pohoršení ještě předtím, než ji začali využívat v praxi. Uvádí, že někdejší Josef
Stalin jednal racionálně, když rozpoutal teror, aby nastartoval modernizaci země.
- 29. 9. Venezuela oznámila, že s pomocí Ruska hodlá vybudovat mírový jaderný program.
- Michail S. Gorbačov oznámil návrat do politiky – s nově založenou stranou se chce ucházet o
místa ve volbách roku 2011.
Gruzie
- 1. 9. Gruzie přiznala, že v Jižní Osetii použila kazetové bomby. Připustila to poté, co
humanitární organizace Human Rights Watch (HRW) uvedla, že má nezvratné důkazy o
použití izraelských kazetových bomb ze strany Gruzínů.
- 3. 9. Gruzie zrušila válečný stav, v některých oblastech vyhlásila výjimečný.
- 4. 9. Policie zadržela syna bývalého prezidenta Gruzie Zviada Gamsachurdii kvůli obvinění z
pokusu o svržení vlády nynějšího prezidenta Michaila Saakašviliho v listopadu 2007.

-

23. 9. Gruzie prohlásila, že nad svým územím sestřelila ruský průzkumný letoun.
Ukrajina
- 3. 9. Strana ukrajinského prezident Viktora Juščenka se rozhodla opustit prozápadní koalici,
kterou tvoří s blokem premiérky Julie Tymošenkové.
- 16. 9. Předseda ukrajinského parlamentu oficiálně oznámil, že prozápadní vládní koalice se
rozpadla. O jejím konci se už několik dní spekulovalo. Koalici tvořily Blok Julije
Tymošenkové a uskupení prezidenta Viktora Juščenka Naše Ukrajina - Národní obrana.
- 17. 9. Julija Tymošenková odmítla splnit dohodu a odstoupit ze svého úřadu. Vláda podle ní
pokračuje, i když z ní odešla Juščenkova strana a vláda je tedy menšinová.
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Mykola Lazarenko/Pool, Reuters

Angloamerika (Tomáš Švarc)
Kanada
- 7. 9. - premiér Stephen Harper požádal generální guvernérku Michaëlle Jean, aby rozpustila
úřadující 39. kanadský parlament a ukončila tím po 32 měsících menšinovou vládu
Konzervativní strany. Volby byly vyhlášeny na 14. října. Tradičně se volby v Kanadě konají v
pondělí, ale jelikož je v pondělí 13. října Den díkůvzdání, volby se posouvají na úterý. Na
rozdíl od USA, kde předvolební kampaň trvá více než rok, kanadské kampaně jsou velmi
krátké. Jejich minimální délka je 36 dnů.
- 19. 9. – v souvislosti s finanční krizí ve Spojených státech amerických vystoupil premiér
Stephen Harper s oznámením, že kanadská vláda neuvažuje o žádné formě finanční pomoci
kanadským institucím a bankám. Nadále ujistil kanadské občany, že navzdory turbulencím v
USA „zůstává kanadský finanční sektor v kladných číslech a americké potíže by jej neměly
ohrozit“.
- Důležitým krokem, který by měl v blízké budoucnosti napomoci zvýšit konkurenceschopnost
kanadských firem, je bezbariérový vnitřní trh mezi jednotlivými kanadskými provinciemi.
Premiéři všech provincií se na svém summitu Rady federace (Council of the Federation) v
červenci 2008 v Québecu dohodli na klíčových dodatcích Dohody o vnitřním trhu (Agreement
on Internal Trade).
USA
- Republikáni se obávají, že ekonomický kolaps a odmítnutí záchranného plánu Kongresem
přispěje k jejich ztrátě v listopadových volbách.
- 27. 9 - američtí kandidáti na prezidenta, demokrat Barack Obama a republikán John McCain,
se v sobotu nad ránem sešli v první ze série vzájemných předvolebních debat. Tématem jejich
poměření sil měla být především národní bezpečnost a zahraniční politika. Vzhledem k situaci
na americkém finančním trhu se ale velká část z vyhrazené hodiny a půl točila kolem aktuální
krize.
- 24. 9. - podle Gallupova ústavu nejnovější průzkum ukazuje, že Barack Obama vede nad
Johnem McCainem o mírná tři procenta.
- 13. 9. - hurikán Ike zasáhl pobřeží Texasu. Je zaplaveno 100.000 domů, tři lidé jsou mrtví a
více než 4 miliony lidí zůstaly bez elektřiny. Odpoledne hurikán zeslábl a směřoval hlouběji
do vnitrozemí.
- 29. 9. - poté, co Sněmovna reprezentantů odmítla záchranný plán pro americký finanční
systém, utrpěl Wall Street největší denní ztrátu ve své historii.

Jižní Amerika (Arnošt Lindenberg)
-

Bolívie, Venezuela a USA si navzájem vyhostily diplomaty - Po Bolívii vyhostila
velvyslance USA také Venezuela. Spojené státy zatím poslaly zpět do Jižní Ameriky jen
bolívijského ambasadora. Jako první vypověděla amerického velvyslance Bolívie. Tamní

9

Zahraniční komise Plzeňského kraje při PKVV ČSSD

Info Sheet 09/2008

-

-

-

prezident Evo Morales ho ve středu (10.9) obvinil ze zosnování spiknutí a usilování o rozpad
Bolívie, a rozpoutal tak vlnu nelibosti proti americkým diplomatům v jihoamerických zemích.
Bolivijská vláda a opozice směřují k dohodě - Naději na vyřešení sporů mezi bolivijskou
vládou a znesvářenými departementy, které přerostly v násilné nepokoje a vyžádaly si již na
tři desítky obětí, přineslo zahájení dialogu mezi vedením země a opozicí. Vnitropolitická krize
v Bolívii způsobila již zmiňovaný diplomatický konflikt této země se Spojenými státy.
Morales bez předložení důkazů obvinil velvyslance USA Philipa Goldberga z toho, že
podněcuje protesty v pěti separatistických provinciích Bolívie ve snaze oslabit její levicové
centrální vedení a nařídil Goldbergovo vyhoštění.
Venezuela a Rusko si naplánovaly společné manévry v Karibiku - V rámci spolupráce s
Venezuelou začala ruská armáda s přesunem části námořnictva do latinskoamerických vod.
Manévrů se účastnily jaderný křižník Petr Veliký a další tři lodě. Pro Kreml jsou některé země
jižní Ameriky tradičními spojenci.
Medveděv dá Chávezovi miliardu dolarů - Již podruhé za posledních pár měsíců zamířil
venezuelský lídr Hugo Chávez do Moskvy, aby zde se svým ruským protějškem Dmitrij
Medveděvem hovořil o utužování vzájemných vztahů. Chávez se může těšit také na finanční
injekci. Hlavním společným tématem zemí je opozice vůči Spojeným státům. Tu se oba státy
rozhodly podpořit vojenskou spoluprácí.

Afrika (Martin Moláček)
-

-

25.9. JAR, Kapské Město - Jihoafrický parlament dnes schválil Kgalemu Motlantheho do
funkce hlavy státu, v níž střídá dosavadního prezidenta Thabo Mbekiho, donuceného minulý
týden k rezignaci. Ruku pro nového prezidenta zvedlo 269 poslanců, 50 hlasovalo pro
kandidáta opoziční Demokratické aliance. Motlanthe, který je místopředsedou vládnoucího
Afrického národního kongresu (ANC), má zemi dovést k příštím volbám, plánovaným na
duben 2009. Výměna na postu prezidenta je důsledkem vnitrostranické krize v ANC, jež se
rozhořela v souvislosti s nedávným verdiktem soudu v Pietermaritzburgu. Ten zastavil trestní
stíhání šéfa ANC a bývalého viceprezidenta Jacoba Zumy z důvodů údajného ovlivňování
práce prokuratury ze strany Zumových politických rivalů v čele s Mbekim.
24.9. Somálsko, Mogadišo - V hlavním městě Somálska Mogadišu v posledních dnech
propukly nové boje. Do bojů se ve středu zapojily i mírové jednotky Africké unie (AU). Podle
agentury IRIN, kterou provozuje OSN, jde o nejhorší násilnosti v Mogadišu za poslední
měsíce a v posledních dnech při nich zahynulo nejméně 100 lidí a nejméně 300 dalších bylo
zraněno. Nemocnice jsou přeplněné. Podle britské stanice BBC v pondělí zemřelo na místním
tržišti a v okolí letiště nejméně 33 lidí a mrtvé hlásili novináři z Mogadišu i během úterka.
Během třídenních bojů uteklo z hlavního města již 18 tisíc obyvatel, informovala BBC. Podle
agentury IRIN zemřelo po ostřelování tržiště plného civilistů nejméně 82 lidí, dalších více než
150 lidí bylo zraněno. V Mogadišu proti sobě bojují islamističtí povstalci a jednotky dočasné
vlády podporované etiopskými vojsky. Dobře vyzbrojení povstalci podle BBC zaútočili i na
základnu mírových jednotek Africké unie na strategickém místě v jižní části města.

Zdroj: www.nytimes.com
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15.9. Nigérie, Lagos - Padesát let se těží ropa v deltě řeky Niger a přesto tento nigerijský
region stále sužuje chudoba, a navíc i znečištěné životní prostředí. Kvůli tomu vznikla
povstalecká hnutí, která postupně začala útočit na ropná zařízení i vojáky a unášet cizince.
Tato hnutí vyhlásila nigerijské vládě tzv. "ropnou válku". Nigerijský prezident Umaru
Yar'Adua tvrdí, že chce obyvatelům oblasti zajistit mír, bezpečí a prosperitu. Má k tomu
dopomoci nové ministerstvo pro deltu Nigeru, jehož vytvoření tento týden ohlásil. Situace se
celkově nelepší, spíše naopak. Kvůli konfliktu musela být omezena produkce ropy a nadále
pokračuje radikalizace jednotlivých povstaleckých skupin.
15.9. Kigali, Rwanda - Rwanďané tento týden podruhé od genocidy v roce 1994 volí svůj
parlament. Očekává se jasné vítězství Rwandské vlastenecké fronty (RPF) autoritářského
prezidenta Paula Kagameho. Některým opozičním stranám účast ve volbách nebyla povolena.
Kromě vládnoucí RPF se voleb účastní dvě menší strany - obě však podporují prezidenta
Kagameho. RPF pravděpodobně získá drtivou většinu hlasů. Naposledy ve Rwandě proběhly
parlamentní volby v roce 2002. RPF získala skoro tři čtvrtiny hlasů. Země se stále vyrovnává
s následky genocidy, při které v roce 1994 zemřelo asi 800 tisíc Tutsijů a umírněných Hutuů.
Paul Kagame stál v čele převážně tusijské povstalecké armády, která genocidu ukončila.
Armáda rebelů se proměnila ve stranu RPF a vytvořila vládu. Kagame se stal viceprezidentem,
prezidentem Rwandy je od roku 2000. Nyní je Rwanda relativně stabilním státem. Přestože
však ekonomická čísla v posledních letech rostou, podle odhadů žije stále více než polovina
lidí pod hranicí chudoby.
13.9. Kongo, Goma - Ve východní oblasti Demokratické republiky Kongo (dříve Zair) se
opět stupňuje napětí. Panují obavy z možného obnovení otevřeného konfliktu mezi armádou a
povstaleckým hnutím pod vedením generála Laurenta Nkundy i některými dalšími skupinami
vzbouřenců. Povstalci podepsali s vládou letos v lednu mírovou dohodu, kterou pozorovatelé
označovali za „historickou". Mír se však nepodařilo udržet. Na konci srpna násilnosti zesílily
a diplomaté s humanitárními pracovníky působícími v oblasti varují před vypuknutím
trvalejších bojů.
10.9. OSN, New York - Do konce roku 2008 rozmístíme v Dárfúru pouze polovinu vojáků
mírových jednotek z původně zamýšleného počtu, oznámila Organizace spojených národů.
Alain Le Roy, nový šéf mírových jednotek OSN, řekl, že do konce roku bude mít společná
mise OSN a Africké unie v oblasti jen 13 tisíc vojáků - namísto původního předpokladu 26
tisíc.Válka v západosúdánské provincii je pravděpodobně nejrozsáhlejším konfliktem a
humanitární katastrofou současnosti. Od roku 2003 kvůli ní zemřelo podle různých odhadů
200 až 450 tisíc lidí, více než 2 miliony obyvatel utekly z domovů. Příslušníci tamní mírové
mise i mezivládní organizace dlouhodobě obviňují světové mocnosti, že mírové jednotky
nemají dostatečné zázemí.

Indický subkontinent (Karel Odvárka)
Indie
- 5.9. Indické úřady vyhlásily v Kašmíru časově neomezený zákaz vycházení.
- 6.9. Indie může opět obchodovat s jadernými technologiemi. Embargo platící od roku 1974
bylo uvaleno kvůli provedení jaderného testu v roce 1974. Indie stále není signatářem dohody
o nešíření jaderných zbraní, oficiálně se však zavázala ji plnit. Tímto aktem se zařazuje mezi
legální atomové velmoci
- 23.9. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy vyzval na Valném shromáždění OSN k rozšíření
skupiny G8 o Indii a další velké ekonomiky, zejména Indii a Čínu.
- 29.9. Summit EU a Indie v Marseille přiblížil dohodu o volném obchodu mezi Indií a EU.
Dohoda by mohla být uzavřena do konce příštího roku. EU a Indie uzavřeli již v roce 2004
dohodu o strategickém partnerství. Od dohody se slibuje další posílení obchodu mezi těmito
subjekty. EU je pro Indii největším obchodním partnerem.

-

30.9. Karel Swarzenberg uvedl možné zhoršění vztahů s Indií, pokud nebude uspokojivě
vyřešen případ českých entomologů. Soud Emila Kučeru odsoudil na tři roky, Petra Šváchu
osvobodil.
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Pákistán
- 3.9. Pákistánské úřady hlásí útok koaličních sil na svém území při kterém umíraly civilní
oběti. K útoku mělo dojít v Severozápadní pohraniční provincii, její guvernér Ahmad Ghaní
akci označil za útok na svrchovanost Pákistánu
- 4.9. Kašmírští muslimové demonstrovali za svatou válku proti Indii. Demonstrace se
zúčastnilo několik stovek lidí.
- 6.9. Novým prezidentem Pákistánu je Ásif Alí Zardárí, vdovec po zavražděné Benázir
Bhuttové. Kvůli svým korupčním a úplatkářským aférám se jedná o velice kontroverzního
politika, v minulosti byl také obviněn z vraždy. Politicky přísluší k Pákistánské lidové straně
PPP, očekává se udržení prozápadního kurzu.

Reuters

-

15.9. Pákistánská armáda použila pro zahnání amerických vojsk zpět na území Afgánistánu
střelbu.
20.9. - 26.9. Teroristický útok v Islámábádu, při kterém zemřel český velvyslanec Ivo Žďárek,
ukázal na zřejmé napojení teroristů na pákistánské bezpečnostní složky. Ještě před útokem
uvedl prezident Zardárí, že Pákistán je schopen se vypořádat s terorismem sám.

Jihovýchodní Asie (Daniel Melichar)
-

-

-

17. 9. - Novým thajským premiérem byl parlamentem zvolen Somčaj Vongsavata ze Strany
lidové moci, PPP. Vongsavata je švagr Tchaksina Šinavatry, který byl svržen při vojenském
převratu v roce 2006. Opozice, která už měsíce demonstruje proti současné vládě, hodlá v
protestech pokračovat.
11. 9. - Zemětřesení o síle 7,6 stupně zasáhlo obyvatele severovýchodní Indonésie. Země
vydala i varování před tsunami. Škody ani oběti na životech úřady zatím nehlásí.
25. 9. - Poprvé v historii zapadne nad formulí 1 slunce. Velká cena Singapuru se pojede pod
umělým osvětlením. V kombinaci s rozzářenými mrakodrapy asijského velkoměsta by mělo jít
o nezapomenutelnou podívanou. A co víc - diváci v Evropě budou závod sledovat v tradičním
odpoledním čase
4. 9. - Disidentka a držitelka Nobelovy ceny míru Do Aun Schan Su Ťij, kterou drží barmská
junta pět let v domácím vězení, už tři týdny nejí. Je možné, že drží hladovku na protest proti
svému věznění. O její zdravotní stav se už bojí poslanci států Sdružení zemí jihovýchodní
Asie.

Dálný Východ (David Zrostlík)
Čína
-

-

Čína plánuje tvrdý postup proti ujgurským separatistům, kteří podle Pekingu během srpnové
olympiády spáchali několik atentátů a útoků v provincii Sin-ťiang na západě země. Má
zahrnovat má nejen "převýchovnou kampaň", ale také "preventivní údery".
6. 9. Dvě družice, které mají sledovat životní prostředí a pomáhat zmírnit dopad přírodních
katastrof, vypustila na oběžnou dráhu Čína. Mají pomáhat předpovídat a sledovat záplavy,
sucho, zemětřesení, nájezdy škůdců na zemědělské plodiny a další katastrofy.
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-

6. 9. V Pekingu byly zažehnutím pochodně zahájeny paralympijské hry. Je to v pořadí
třináctá olympiáda pro tělesně hendikepované.
- 21.9. V Číně bylo kvůli melaminu obsaženém v mléku hospitalizováno už 13 000 dětí, které
onemocněly po požití závadného sušeného mléka pro kojence. Čtyři děti v minulých dnech na
požití závadného mléka zemřely. Čínské obchody začaly stahovat všechny mléčné výrobky z
pultů, a oddělení mléčných výrobků. Melamin byl objeven nejen v sušeném kojeneckém
mléku, ale testy ho zjistily i v tekutém mléce vyráběném třemi hlavními čínskými mlékárnami.
- 22.9. Počet dětí, které mají v Číně zdravotní problémy kvůli mléku kontaminovanému
melaminem, stoupl na 53 000.
- 23.9. Nejvyšší čínský úředník, který má na starosti kontrolu potravin, rezignoval kvůli
skandálu s mlékem, do nějž firmy přidávaly chemikálie. Dovoz čínského mléka už zakázaly
Indonésie, Tchaiwan, Japonsko i Malajsie.
- 24.9. Venezuela jedná s Čínou o nákupu 24 cvičných proudových letadel JL-8, které by chtěla
zařadit do svého letectva počátkem roku 2009. Oznámil to v Pekingu venezuelský prezident
Hugo Chávez, který je na třídenní návštěvě Číny.
- 25.9. Evropská unie preventivně zakáže dovoz potravin pro děti obsahujících mléko z Číny.
Jde o čokolády a sušenky, mléčné výrobky se z Číny do unie nedováží. Zákaz dovozu bude
zřejmě platit od pátku.
- 27.9. Čínský kosmonaut Čaj Č´-kangjako první Číňan v historii zahájil výstup z vesmírné lodi
Šen-čou-7 (Nebeská loď) do volného prostoru. Oznámila to agentura Reuters. Výstup má trvat
zhruba 20 minut. Loď ve čtvrtek odstartovala na oběžnou dráhu kolem Země.
Japonsko
- 1.9. Japonský premiér Jasuo Fukuda oznámil, že rezignuje. Ve funkci nebyl ani rok a jeho
vláda postupně ztrácela popularitu kvůli nepopulárním opatřením ve zdravotnictví a propadu
ekonomiky. Čelným kandidátem na funkci japonského premiéra je generální tajemník vládní
Liberálně-demokratické strany (LDP) Taró Aso. Zájem ale mají i další členové z LDP včetně
bývalé ministryně Juriko Koikeové.
- 5.9. Bývalý japonský ministr zahraničí Taró Aso oznámil kandidaturu na předsedu vládní
Liberálnědemokratické strany (LDP), ve které dosud zastává funkci generálního tajemníka.
Předseda LDP je automaticky i předsedou japonské vlády.
- 22.9. Novým předsedou japonské vládní Liberální demokratické strany se stal Taro Aso. Stane
se novým premiérem, který vystřídá Jasua Fukudu, jenž odstoupil kvůli politickému patu.
Senát ovládá opozice.
- 24.9. Japonský parlament zvolil nového šéfa Liberálnědemokratické strany Taró Asa
předsedou vlády. Aso ve funkci nahradí Jasua Fukudu, který podal demisi kvůli patové
politické situaci v zemi.
Severní Korea
- 9. 9. Severokorejský vůdce Kim Čong-il prý minulý měsíc zkolaboval a musel být lékařsky
ošetřen. Prohlásil to podle jihokorejských médií nejmenovaný jihokorejský diplomat v
Pekingu. Kim Čong-il se neobjevil na vojenské přehlídce v Pchjongjangu, kterou vyvrcholily
oslavy 60. výročí vzniku KLDR.
- 10. 9. Severní Korea popřela zprávy spekulující o tom, že má severokorejský prezident Kim
Čong-il vážné zdravotní problémy. Podle severokorejského prohlášení jsou tyto zprávy jen
"spiknutím", píší tiskové agentury.
- 16. 9. Severní Korea uskutečnila test zážehu motorů raket dlouhého doletu na nové odpalovací
rampě pro vypouštění balistických střel. Druhá větší a modernější severokorejská odpalovací
rampy se nachází v lokalitě Pongdong-ni asi 50 kilometrů od hranice s Čínou.
- 19.9. Severní Korea se připravuje obnovit činnost jaderného komplexu v Jongbjonu, který
začala rozebírat v souladu s mezinárodní dohodou. Oznámila to jihokorejská tisková agentura
Jonhap s odvoláním na severokorejského činitele.
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Austrálie a Oceánie (David Zrostlík)
-

-

-

1.9. V australských pobřežních regionech žije výrazně méně mužů než žen. Vyplývá to z
analýzy posledního sčítání obyvatel, podle které tato země trpí nebývalým úbytkem mladých
mužů. Statistiky podle internetových stránek BBC News odhalují, že v Austrálii nyní žije
téměř o sto tisíc více žen než mužů. Nejhorší situace je v pobřežních městech, kam přicházejí
ženy ve snaze najít lepší práci a životní styl, zatímco mnoho mužů odchází do zámoří.
10.9. Z průzkumu, který zadala britská stanice BBC vyplývá, že 67% obyvatel Austrálie by
volilo Baraka Obamu za prezidenta USA v následujících volbách.
18.9. Ve čtvrtek 18.9. 2008 pokračoval propad asijských a pacifických trhů, podobný krok
udělala i Austrálie, kde se burza propadla o 4 procenta. O 3,4 procenta se propadla také
novozélandská burza.

Radarová a Raketová základna NATO (Arnošt Lindenberg)
-

Aliance se bude rozšiřovat bez ohledu na Moskvu - Generální tajemník NATO Jaap de
Hoop Scheffer ujistil Gruzii, že cesta do aliance je pro ni otevřena. Severoatlantická aliance se
bude rozšiřovat na východ, a to i navzdory odporu Ruska. To v úterý (16.9.) zdůraznil
generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer. NATO a Gruzie zároveň na úvod
dvoudenního zasedání Rady NATO v Tbilisi v pondělí (15.9.) podepsaly dohodu o vytvoření
společné komise s cílem posílit vzájemnou spolupráci. Žádný konkrétní slib přizvání do
aliance ale Tbilisi nedostalo.

Za obsah odpovídá:
Mgr. Adam Jareš
Předseda Zahraniční komise při KVV ČSSD Plzeňského kraje

14

