FRANCIE POVOLALA SVÉHO VELVYSLANCE Z ITÁLIE. POBOUŘILO JI SETKÁNÍ SE ŽLUTÝMI VESTAMI

Matteo Salvini a Luigi Di Maio (velvo) • Autor: REUTERS
Francie na protest proti chování vlády v Římě stahuje svého velvyslance z Itálie. “Poslední měsíce byla Francie
terčem nepodložených útoků, obvinění a pobuřujících vyjádření… To je od konce světové války bezprecedentní,”
píše v prohlášení francouzské ministerstvo zahraničí. Graduje tak nevídaný diplomatický konflikt mezi dvěma
zakládajícími členy evropské integrace. Jedná se navíc o druhou a třetí nejsilnější ekonomiku eurozóny.
Francouzská trpělivost přetekla poté, co se italský vicepremiér a šéf vládního Hnutí pěti hvězd Luigi di Maio
v úterý ve Francii sešel se skupinou členů “žlutých vest”. “Vítr změn již překročil Alpy,” podpořil di Maio
francouzské protestní hnutí, kterému již dříve nabídl pomoc. Protesty žlutých vest, zčásti násilné, v minulých dvou
měsících paralyzovaly Francii.
Italská a francouzská vláda nyní stojí včele dvou opačných politických sil současné Evropy. Francouzský
prezident Emmanuel Macron chce více integrace EU a nástup národoveckých populistů vloni přirovnal k lepře.
Obě italské vládní strany se naopak staví proti EU: Hnutí pěti hvězd útočí zvláště na ekonomickou politiku
eurozóny, Liga a její předák Matteo Salvini se pak hodlá stát lídrem nacionalistů.
Čtěte také: Spor o Libyi a nevídaná přestřelka
UKRAJINA MÁ SMĚŘOVÁNÍ NA ZÁPAD V ÚSTAVĚ

Ukrajinský prezident Petro Porošenko • Autor: AP/ČTK, Efrem Lukatsky
Směřování do Evropské unie a do NATO je nově zakotveno do ukrajinské ústavy. Většina poslanců v Kyjevě
schválila návrh prezidenta Petra Porošenka, který proto čtvrtek označil za historický den pro Ukrajinu. Podle webu
ČT24 ústavní novela potvrzuje evropskou identitu ukrajinského národa a ukládá parlamentu určit „základy domácí
i zahraniční politiky, která bude směřovat k plnému členství v EU a NATO“. Prezident bude garantem tohoto
směřování.
Příčinou zákona jsou obavy, že by režim Vladimíra Putina v Moskvě a proruské síly na východní Ukrajině mohly
zvrátit současnou západní orientaci země. Podle Porošenka bylo Rusko schopné zaútočit na Ukrajinu i kvůli
snahám některých ukrajinských politiků o neutralitu. Porošenko opět kandiduje v nastávajících březnových
volbách. Slibuje například, že do pěti let podá přihlášku do Evropské unie - vstup do Unie dle průzkumů
podporuje 53 procent Ukrajinců, 13 procent respondentů je proti. Porošenko ve volební kampani také slibuje, že
podepíše s NATO plán vstupu do Aliance.

