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Událost týdne:   
5. března proběhly na Slovensku parlamentní volby.  Vítězem se stala vládní strana Smer-SD 
premiéra Roberta Fica, která získala 28,28 %  hlasů. Oproti předchozím volbám podpora strany 
výrazně poklesla. Smer-SD získal v 150členném parlamentu 49 křesel, přičemž doposud 
disponoval 83 hlasy. Na druhém místě se umístila l iberální strana Svoboda a solidarit a s 12,1  %  a 
na třetím uskupení Obyčejní l idé a nezávislé osobnosti NOVA s 11 ,2 %  hlasů. Obě strany možnou 
spolupráci se stranou Smer-SD odmítly. Do Národní rady SR se dostalo dalších pět  stran. 
Překvapením byl úspěch krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko kontroverzního 
Mariana Kotleby. Ten je známý svými sympatiemi k  válečnému Slovenskému státu, 
nesouhlasem se členstvím SR v NATO či účastí na demonstracích proti migrantům a Romům. 
Poprvé od roku 1989 se do parlamentu nedostalo Křesťanskodemokratické hnutí, které skončilo 
se 4,94 %  hlasů těsně před branami Národní rady SR.  

4. března byla ve vatikánském deníku Osservatore Romano zveřejněna slova papeže Františka, 
který označil současnou migrační krizi za arabskou invazi. Nabádal však k tomu, aby ji Evropa 
přijala jako výzvu. V minulosti už dle jeho slov evropský kontinent podobné migrační krize zažil 
a vždy z nich vzešel kulturně obohacen. 
 
4. března se předsedovi španělských socialistů Pedru Sanchezovi už podruhé nepodařilo získat 
důvěru. Španělským polit ikům se tak ani tř i měsíce po volbách nepodařilo sestavit novou vládu. 
Král Felipe VI. nyní může pověřit sestavením vlády nového kandidáta. Pokud se nepodaří 
schválit novou vládu do 2. května, vyhlásí španělský král nové parlamentní volby.  

3. března oznámil řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos, že je pro Řecko nemožné opětovně 
snížit důchody. Reagoval tak na požadavek Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle 
kterého doposud navržené úspory nepovedou k  dostatečnému zotavení řeckých financí. V roce 
2018 by měl přebytek primárního řeckého rozpočtu činit 3,5 % , přičemž podle MMF Řeckem 
navrhované erformy mohou zajistit  přebytek maximálně ve výši 2 % . Řecko se však bude muset s 
MMF na nějakém kompromisu shodnout , neboť  jeho souhlas je nutný k dokončení dalšího kola 
jednání Řecka s evropskými věřiteli. 

4. března byla na sociálních sít ích zveřejněna závěrečná řeč ukrajinské  letkyně Nadij i 
Savčenkové. Ženě nebylo den předtím umožněno přednést její závěrečnou řeč, když se soud bez 
dalšího odůvodnění rozhodl odročit jednání na 9. března. N. Savčenková v reakci na to zahájila 
tzv. suchou hladovku. Ukrajinka je v Rusku obviněna z vraždy dvou ruských novinářů, na které 
měla navést palbu ukrajinské armády. Ona však tvrdí, že byla zavlečena na ruské území  a zajata 
ještě před smrtí novinářů. Prokuratura pro ni žádá trest ve výši 23 let. 

6. března informovala ČTK s odvoláním na agenturu AP, že se Makedonie rozhodla vpouštět na 
své území pouze uprchlíky z měst, ve kterých zuří válka. Země poslední dva týdny vpouští na své 
území pouze několik stovek uprchlíků denně. Makedonie se opatřením snaží vyhnout hromadění 
uprchlíků na svém území poté, co počet přijímaných migrantů omezilo Srbsko. Na řecko-
makedonské hranici se tak hromadí t isíce migrantů.  Guvernér řecké provincie Centrální 
Makedonie Apostolos Tzitzikostas proto požádal vládu o vyhlášení výjimečného stavu v oblasti 
kolem nejvytíženějšího přechodu Idomeni-Gevgelija. 

Telegraficky 
- Dne 3. března do Rumunska dorazila první skupina 15 uprchlíků ze Sýrie, kteří byli při 

vstupu na území EU registrováni v řeckých hotspotech. 


