ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2003
ABCHÁZSKO
10.3. prezident Gruzie navrhl vytvoření federace s Abcházií, která se však přihlásila
k přidružení s Ruskou federací
22.4. novým předsedou vlády jmenován Raul CHADŽIMBA
27.11. ruská vláda navrhla při jednání MZV Ivanova s premiérem Raulem
Chadžimbou vytvoření protektorátu Ruské federace nad touto separatistickou
republikou
ADYGSKO
24.1. úřad předsedy vlády nastoupil Gennadij MIKIČURA
20.8. novým předsedou vlády se stal Hazret Junusovič CHAUDE
ADŽARSKO
VIII/03 předsedou vlády jmenován Rezo ŠAMILIŠVILI
24.11. parlament potvrdil výnos prezidenta Aslana Abašidzeho o vyhlášení
výjimečného stavu v zemi a uzavření jejích hranic se zbytkem Gruzie
28.11. prezident Abašidze a ministr zahraničí Abcházie Sergej Šamba jednali
v Moskvě s ministrem zahraničí Ivanovem o vztazích Adžarska s Ruskem po
státním převratu v Gruzii
AFGHÁNISTÁN
25.4. oznámeno, že prezident jmenoval 35-člennou komisi, která má připravit návrh
nové ústavy (předsedou viceprezident Nematulláh ŠAHRÁNÍ)
3.11. Ústavní výbor předložil návrh ústavy, předpokládající vytvoření islámské
republiky s prezidentským systémem vlády a dvoukomorovým parlamentem
(Národní shromáždění, sestávající ze Sněmovny starších /Meshrano Jirga/ a
z 220 – 250 členné Sněmovny lidu /Wolesi Jirga/); v prosinci 2003 má návrh
projednat Loja džirga, která zůstává nejvyšší autoritou země
14.12. k projednání návrhu a schválení ústavy se sešla Ústavodárná Velká rada (Loya
Jirga) s 502 členy, jejím předsedou zvolen Sibghatulláh MUDŽADÍDÍ
ALANDY
19.10. parlamentní volby do Lagtingu s 29 členy
3.11. předsedkyní Lagtingu zvolena opět Viveka ERIKSSON (nástup 1.1.2004)
ALBÁNIE
18.7. odstoupil ministr zahraničí Ilir Meta
29.7. úřadujícím ministrem zahraničí jmenován Luan HAJDARAGA
30.12. prezident jmenoval novou vládu (MP Fatos Thamas NANO, MZV Kastriot
ISLAMI)
ALŽÍRSKO
5.5. prezident odvolal Alího Benflíse a jeho vládu a pověřil Ahmeda Ouyahiu
sestavením nové vlády
9.5. prezident jmenoval novou vládu (MP Ahmed OUYAHIA, MZV Abdelaziz
BELKHADEM)
5.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

AMERICKÁ SAMOA
27.3. zemřel guvernér Tauese Sunia, úřadujícím guvernérem se stal jeho zástupce
Togiola Talalelei A. TULAFONO – 8.4. potvrzen ve funkci guvernéra
parlamentem
ANDORRA
26.7.02 novým zástupcem prezidenta Francouzské republiky jmenován Philippe
MASSONI
12.5. novým biskupem ze Seo de Urgel a spoluvládcem země instalován Mgr. Joan
Enric VIVES SICILIA (jeho zástupcem zůstává Nemesi MARQUES OSTE)
ANGOLA
6.12.2002 vládní MPLA a opoziční UNITA se shodly na návrhu nové ústavy
ANTIGUA A BARBUDA
18.6. premiér Bird oznámil, že do 27.7. rozpustí parlament a vyhlásí všeobecné volby
(k rozpuštění parlamentu nedošlo)
26.6. rekonstrukce vlády (MP i MZV zůstává)
ARGENTINA
27.4. z I. kola prezidentských voleb postoupili do II. kola, které se koná 18.5., Carlos
Saúl Facundo Menem (24,34%) a Dr. Néstor Carlos Kirchner (21,99%)
15.5. z II. kola odstoupil Carlos Menem a vítězem prezidentských voleb byl následně
prohlášen Dr. Néstor Carlos KIRCHNER OSTOIC (inaugurován 25.5.)
25.5. nástup nové vlády (MP Alberto FERNÁNDEZ, MZV Rafael BIELSA)
ARMÉNIE
19.2. I. kolo prezidentských voleb vyhrál Robert Kočarjan s 49,48 % před Stěpanem
Demirčjanem s 28,22 % hlasů; oba postupují do II. kola 5.3.
5.3. ve II. kole zvolen prezidentem Robert KOČARJAN se 67,5 % (Stěpan
Demirčjan získal 32,5 % odevzdaných hlasů)
25.5. parlamentní volby do Národního shromáždění se 131 členy a referendum o
ústavních změnách (se 46 % souhlasících odmítlo změny, oslabující úlohu
parlamentu, pro nižší než předepsanou třetinovou účast však prohlášeno
neplatným)
11.6. jmenována nová koaliční vláda (MP Andranik MARKARJAN, MZV Vardan
OSKANJAN)
12.6. na ustavující schůzi Národního shromáždění byl jeho předsedou zvolen Artur
BAGDASARJAN
11.12. prezidenti Arménie a Ázerbajdžánu přislíbili na svém setkání v Ženevě zahájení
mírových rozhovorů o Náhorním Karabachu
20.12. za účasti zástupců Gruzie se představitelé Arménie a Ázerbajdžánu sešli
v Craigellachie k rozhovorům o mírovém řešení konfliktu v Náhorním
Karabachu
AUSTRÁLIE
5.2. Senát vyslovil (33:31) nedůvěru předsedovi vlády J Howardovi za způsob,
jakým vláda jedná o intervenci v Iráku
11.5. generální guvernér dočasně odstoupil z úřadu a jeho funkci 15.5. převzal
guvernér Tasmánie Guy Green

24.5. generální guvernér oznámil svou rezignaci na úřad, úřadujícím generálním
guvernérem se stal Sir Guy GREEN
22.6. britská královna jmenovala novým generálním guvernérem generálmajora v.v.
Philipa Michaela JEFFERY-ho (úřad nastoupil 11.8.2003)
26.6. na žádost vlády Šalomounových ostrovů rozhodnuto o vyslání vojsk na
souostroví, aby zde obnovily právo a pořádek
30.6. krizová schůze 16 států Jižního Tichomoří odsouhlasila vytvoření
mezinárodních sil, které zasáhnou na Šalomounových ostrovech
22.7. vláda odsouhlasila vyslání vojska na Šalomounovy ostrovy v rámci
mezinárodních sil
29.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ÁZERBAJDŽÁN
4.8. parlament zvolil novým předsedou vlády Ilhama Gejdar-ogly ALIJEVA
15.10. v I. kole prezidentských voleb zvolen Ilham Gejdar-ogly ALIJEV, který získal
79,5 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho hlavní oponent Isa Gambar 12,14 %
(nástup do úřadu 31.10.)
4.11. parlament schválil jmenování Artura RASIZADE-ho novým předsedou vlády a
úřad nastoupila jeho nová vláda (MZV Vilayat Mukhtar-ogly QULIYEV)
11.12. prezidenti Arménie a Ázerbajdžánu přislíbili na svém setkání v Ženevě zahájení
mírových rozhovorů o Náhorním Karabachu
20.12. za účasti zástupců Gruzie se představitelé Arménie a Ázerbajdžánu sešli
v Craigellachie k rozhovorům o mírovém řešení konfliktu v Náhorním
Karabachu
BANGLADÉŠ
22.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BARBADOS
21.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 30 členy (Ishmael A. ROETT)
26.5. jmenována nová vláda ( MP Owen Seymour ARTHUR, MZV Billie Antoinette
MILLER)
BARMA
25.8. změny ve vládě vedly k obsazení funkce jejího předsedy generálem Khin
NUYNT-em (MZV zůstává)
30.8. nově jmenovaný předseda vlády slíbil pokračovat v Národním konventu, který
má připravit novou ústavu a vést ke svobodným volbám
3.10. v reakci na kritiku OSN oznámila vojenská vláda, že zahájila jednání se všemi
politickými stranami o obnově demokracie v zemi
15.12. předseda vlády Khin Nuynt přislíbil konání konventu k přípravě nové ústavy
v srpnu 2004
BAŠKORTOSTÁN
7.12. prezidentem znovu zvolen Murtaza RACHIMOV
BELGIE
8.1. vláda oznámila, že všeobecné volby se budou konat 18.5.2003
18.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 150 členy (Herman DE CROO)
a do Senátu se 40 členy (Armand DE DECKER)

19.5. vláda Guy Verhofstadta odstoupila, Verhofstadt pověřen 28.5. vytvořením
vlády nové
12.7. král jmenoval novou vládu (MP Guy VERHOFSTADT, MZV Louis MICHEL)
BELIZE
5.3. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 29 členy (předsedkyně Elizabeth
ZABANEH)
7.3. jmenována nová vláda (MP Said Wilbert MUSA, MZV Godfrey SMITH)
BĚLORUSKO
21.3. změny ve vládě (novým MZV Sjarhej MARTYNOV)
10.7. prezident odvolal předsedu Henadze Navického a 2 další členy vlády,
úřadujícím premiérem jmenován Sjarhej SIDORSKY
19.12. parlament potvrdil Sjarheje Sidorského ve funkci předsedy vlády
24.12. prezident provedl změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BENIN
30.3. parlamentní volby do Národního shromáždění s 83 členy (předseda Antoine Idji
KOLAWOLÉ)
20.5. změny ve vládě (úřadujícím MZV se stal Joseph GNONLONFOU)
12.6. změny ve vládě (novým MZV jmenován Rogatien BIAOU)
BERMUDY
24.7. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 36 členy
28.7. hlavním ministrem zvolen Alexander STOUT
BHÚTÁN
9.12.02 výbor pro přípravu ústavy předložil její návrh králi
28.6. všech šest členů Rady ministrů získalo důvěru 81. zasedání Národního
shromáždění a bylo znovu do svých funkcí (MZV Lyonpo JIGME YOSER
THINLEY)
10.7. ministrem zahraničí jmenován Lyonpo Khandu WANGCHUK
1.9. úřad předsedy vlády převzal od ministra veřejných prací a osidlování Lyonpo
KINZANG DORJI-ho nový ministr vnitra Lyonpo Jigme YOSER THINLEY
BOLÍVIE
18.2. vláda podala demisi
20.2. vytvořena nová vláda (MZV Carlos Armando SAAVEDRA BRUNO)
17.10. po několikatýdenních protestech veřejnosti odstoupil a emigroval prezident de
Lozada; společná schůze obou komor parlamentu demisi přijala a jeho
nástupcem v úřadě zvolila dosavadního viceprezidenta Carlose Diega MESA
GISBERT-a
19.10. složením slibu se ujala moci 15-členná vláda prezidenta Mesy (MZV Juan
Ignacio SILES DEL VALLE)
BOSNA A HERCEGOVINA
14.1 jmenována nová vláda (MP Adnan TERZIĆ, MZV Mladen IVANIĆ)
16.1. ustaven nový Nejvyšší soud Bosny a Hercegoviny
22.1. nová vláda schválena parlamentem
I/03 parlamentní volby do Sněmovny národů s 15 členy

rezignoval předseda předsednictva Mirko Šarović, aby zabránil svému odvolání
kvůli vojenské spolupráce s Irákem, úřadujícím předsedou předsednictva se stal
Dragan ČOVIĆ
9.4. novým zástupcem srbské národnosti v předsednictvu zvolen Borislav
PARAVAĆ, který ve dnech 10.4.-27.6. vykonával funkci předsedy
předsednictva
27.6. předsedou předsednictva zvolen Dragan ČOVIĆ
26.9. dosaženo dohody všech tří etnik o společných ozbrojených silách a ministerstvu
obrany
1.10. vysoký představitel OSN Ashdown jmenoval úřadujícím dohlížitelem OSN nad
„samosprávným neutrálním okresem“ Brčko, spravovaným společnou aliancí
Srbů, Chorvatů a Bosňáků, Gerharda SONTHEIM-a, který tak vystřídal Henry
L. Clarkeho
2.4.

FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY
27.1. Sněmovna reprezentantů zvolila prezidentem federace Niko LOZANČIĆ-e
(Chorvat) a viceprezidenty Šabhaze Dzikanoviće (Muslim) a Desnicu
Radivojeviće (Srb)
13.2. předsedou vlády jmenován Ahmet HADŽIPAŠIĆ
14.2. parlament schválil složení nové vlády
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
17.1. Lidové shromáždění zvolilo novým předsedou vlády Dragana MIKEREVIĆ-e a
schválilo její složení
2.4. Vysoký zástupce lord Paddy Ashdown provedl změny v ústavě Republiky
srbské
BRAZÍLIE
1.1. nástup prezidenta Luize Inacia Lula da Silvy a jeho vlády (MZV Celso Luiz N.
AMORIM) do úřadu
1.2. předsedou Senátu byl opět zvolen José SARNEY
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
16.5. volby do Zákonodárné rady se 13. členy
17.6. guvernér jmenoval novým hlavním ministrem Orlanda SMITHE
BULHARSKO
Zákonodárná moc:

Lidové shromáždění (Narodno Săbranie, Ogňan GERDZIKOV)
s 240 členy

BURUNDI
21.2. protivládní rebelové ze Sil obrany demokracie (FDD) ukončili rozhovory
s vládou s odvoláním, že prezident Buyoya nechce 1.5. předat moc
viceprezidentovi Domitienovi Ndayizeyemu jak stanovily dohody z r. 2001
30.4. úřad prezidenta převzal dosavadní viceprezident Domitien NDAYIZEYE,
novým viceprezidentem se stal Alphonse Marie KADAGE
5.5. ustavena nová koaliční vláda (MZV Térence SINUNGURIIZA)
9.7. rebelové ze Sil obrany demokracie (FDD) i ze Sil národního osvobození (FLN)
obnovili boje

16.9.

7.10.
8.10.

29.10.
16.11.

17.11.
23.11.
16.12.

summit několika afrických států, který měl zabránit obnovení občanské války,
skončil bez výsledku; rebelové z FLN i FDD obnovili 18.9. boje v okolí
hlavního města
vedoucí činitelé FLN (Alain Mugabarabona) a frakce CNDD-FDD (Jean-Bosco
Ndayikengarukiye) vydali stanovisko odsuzující dohodu CNDD-FDD s vládou
prezident Domitien Ndayizeye a vůdce povstalců z CNDD-FDD (Conseil
national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie)
Pierre Nkurunziza podepsali v Pretorii dohodu o zastavení bojů a dělbě moci,
která by mohla vést k ukončení dlouholeté občanské války (22.10. dohodu
schválilo Prozatímní Národní shromáždění)
v jihoafrické Pretorii obnoveny rozhovory mezi koaliční vládou a představiteli
FDD o ukončení občanské války
v Dar es Salaamu podepsali prezident Ndayizeye a předseda hlavní
vzbouřenecké organizace CNDD-FDD Pierre Nkurunziza smlouvu o podílu
CNDD-FDD na moci v zemi
povstalecká skupina FLN odmítla dohodu vlády s rebely z CNDD-FDD
z Pretorie a bude nadále bojovat proti vládě
týden po podepsání mírové dohody s rebely z FDD jmenoval prezident
Ndayizeye novou vládu s účastí CNDD-FDD (MZV Térence SINUNGURIIZA)
začala integrace příslušníků povstaleckých milicí do pravidelných ozbrojených
sil

COOKOVY OSTROVY
11.11. změny ve vládě (MP a MZV zůstává)
ČAD
9.1. v gabunském Libreville podepsala vláda návrh dohody o zastavení bojů
s povstalci z Armády národního odporu (ANR), vedené plukovníkem
Mahametem Garfou
24.6. odvolána vláda Harouna Kabadiho, novým předsedou vlády jmenován Moussa
Faki MAHAMAT
25.6. jmenována nová vláda (MZV Nagoum YAMASSOUM)
14.12. v Ouagadougou podepsána dohoda o ukončení bojů mezi vládou a Hnutím za
demokracii a spravedlnost v Čadu (MDJT)
ČEČENSKO
8.2. pro rozpory se správcem Kadyrovem odstoupil předseda vlády Michail Babič
10.2. novým předsedou vlády jmenován Anatolij POPOV
23.3. 95,97 % účastníků všelidového referenda schválilo novou ústavu, podle níž
dojde k parlamentním i prezidentským volbám
19.6. správce muftí Achmad Chadži Kadyrov oznámil konání prezidentských voleb
v říjnu 2003 (5.10.) a parlamentních voleb nejpozději do dalších tří měsíců
3.9. ministrem vnějších vztahů jmenován Taus DŽABRAILOV
5.9. parlament odvolal z funkce prezidenta Ičkerie Aslana Maschadova, část jeho
pravomocí dočasně převzal předseda vlády Anatolij Popov
5.10. prezidentem zvolen muftí Achmad-Chadži Abdulhamidovič KADYROV
s 80,84 % odevzdaných hlasů (inaugurace 19.10.)
18.10. prezident Kadyrov jmenoval novou vládu (MP Anatolij POPOV)

ČERNÁ HORA
8.1. parlament schválil složení nové vlády (MP Milo DJUKANOVIĆ, MZV Dragiša
BURZAN)
29.1. parlament schválil (44:18) Chartu unie Srbska a Černé Hory
9.2. v opakovaných prezidentských volbách zvítězil opět F. Vujanović s 80 %
odevzdaných hlasů; pro nízkou účast však byly volby prohlášeny za neplatné
11.5. v prezidentských volbách byl zvolen Filip VUJANOVIĆ (63,3 %), který porazil
Miodraga Živkoviće (31 %) i Dragana Hajdukoviće (4%) – úřad nastoupil 13.6.
ČESKO
2.1. předsedou Nejvyššího správního soudu se stal JUDr. Josef BAXA
15.1. I. volba prezidenta republiky (V. Klaus – 113, P. Pithart – 84) neúspěšná
24.1. II. volba prezidenta republiky (V.Klaus – 127, J Moserová – 65) neúspěšná
2.2. skončil mandát dosavadního prezidenta Václava Havla, jeho pravomoci
převzali předsedové vlády a Poslanecké sněmovny
12.2. ze zdravotních důvodů odstoupil předseda Ústavního soudu JUDr. Zdeněk
Kessler
28.2 ve III. volbě zvolen prezidentem prof. Ing. Václav KLAUS, CSc. se 142 hlasy
proti prof. Janu Sokolovi, PhD. CSc. se 124 hlasy (nástup do úřadu 7.3.)
14.3. předsedou Ústavního soudu jmenován JUDr. Miloš HOLEČEK
19.3. novým ministrem průmyslu a obchodu jmenován Ing. Milan URBAN
1.5. zástupce náčelníka GŠ Ing. Miroslava Kostelku nahradil plukovník Jaroslav
KOLKUS (od 25.10. generálmajor)
9.6. novým ministrem obrany jmenován Ing. Miroslav KOSTELKA
23.6. vláda jmenovala ředitelem Bezpečnostní informační služby Jiřího LANGA
6.8. řízením ministerstva spravedlnosti pověřen předseda vlády PhDr. Vladimír
ŠPIDLA
6.8. členem a předsedou Ústavního soudu jmenován JUDr. Pavel RYCHETSKÝ
16.9. novým ministrem spravedlnosti jmenován JUDr. Karel ČERMÁK
30.10. místopředsedou vlády pro ekonomiku jmenován ministr financí Mgr. Bohuslav
SOBOTKA
1.12. se změnou struktury velitelské struktury Armády ČR se novým velitelem
vzdušných sil stal brigádní generál Ladislav MINAŘÍK
předseda představenstva Asociace drobných a středních podnikatelů Břetislav
OŠČÁDAL
ČÍNA
XII/02-II/03 volby do Všečínského shromáždění lidových zástupců s 2 985 členy
15.3. Všečínské shromáždění lidových zástupců zvolilo novým předsedou ČLR CHU
Ťin-tchaa (HU Jintao)
16.3. viceprezidentem zvolil parlament CENG Čching-chunga (ZENG Qinghong),
předsedou vlády WEN Ťia-paa (WEN Jiabao) a předsedou stálého výboru
VSLZ WU Pang-kua (WU Bangguo)
17.3. schváleno složení nové vlády (MZV LI Čao-sing /LI Zhaoxing/)
23.6. s vládou Indie dosaženo dohody o statutu Tibetu a Sikkimu
23.10. v New Delhi zahájeny rozhovory s indickou vládou o řešení dlouholetých
hraničních sporů

DOMINICA
19.9. Poslanecká sněmovna zvolila novým prezidentem Dr. Nicholase Josepha
Orvilla LIVERPOOL-a
2.10. inaugurace nového prezidenta, když jeho předchůdci vypršel mandát 1.10.
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
26.3. odstoupil MZV Hugo Tolentino Dipp, novým MZV jmenován Francisco
GUERRERO PRATS
16.8. předsedou Kongresu zvolen předseda Poslanecké sněmovny Alfredo
PACHECO OZORIA
DŽIBUTSKO
10.1. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 65 členy
21.1. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Idriss Arnaud ALI
EGYPT
Zákonodárná moc:

Lidové shromáždění (Majlis ash ´Shaab, Dr. Ahmed Fathy
SOROUR) se 454 členy Poradní rada (Majlis ash-Shura, Dr.
Mustafa Kamál HELMÍ) s 264 členy

EKVÁDOR
20.10.02 parlamentní volby do Národního kongresu (Guillermo LANDAZURI
CARRILLO) se 100 členy (oprava)
15.1. úřad nastoupil nový prezident plukovník Ing. Lucio Edwin GUTIÉRREZ
BORBÚA
16.1. jmenována nová vláda (ministryně zahraničí Nina PACARI VEGA)
6.8. novým ministrem zahraničí jmenován Patricio ZUQUILANDA DUQUE
2.12. demise 6 ministrů vedla k rekonstrukci vlády (MZV zůstává)
16.12. změny ve vládě (MZV zůstává)
ERITREA
22.1. změny ve vládě (novým MZV Said Abdella ALI)
12.9. RB OSN prodloužila mandát mise OSN v Etiopii a Eritreji UNMEE do
15.3.2004
25.9. vláda odmítla návrh Etiopie na urovnání hraničního sporu před OSN
ESTONSKO
2.3. parlamentní volby do Státního shromáždění Riigikogu se 101 členem
31.3. předsedkyní parlamentu zvolena Ene ERGMA
2.4. prezidentem pověřen Juhan PARTS, aby sestavil novou vládu
9.4. jmenována nová vláda (MZV Kristiina OJULAND) – schválena 10.4.
ETIOPIE
4.4. vláda odmítla rozhodnutí nezávislé rozhraničovací komise o vedení hranic
s Eritreou
12.9. RB OSN prodloužila mandát mise OSN v Etiopii a Eritreji UNMEE do
15.3.2004

FALKLANDY
3.12.02 novým guvernérem jmenován Howard PEARCE
III/03 novým šéfem exekutivy jmenován Christian SIMPKINS
FIDŽI
Výkonná moc:

Prezidentská rada
Velká rada náčelníků (Bose Levu Vakaturaga, Ratu Epeli
GANILAU) s 80 členy
vláda (Laisenia QARASE)
ministr zahraničí Kaliopate TAVOLA

Nejvyšší soud zahájil slyšení k legálnosti prozatímní vlády, která vyloučila
zastoupení většinového obyvatelstva indického původu
18.7. předseda Nejvyššího soudu Daniel Fatiaki oznámil rozhodnutí soudu o
nelegálnosti vlády, v níž není zastoupeno dominantní obyvatelstvo indického
původu
29.8. premiér Laisenia Qarase jmenoval novou prozatímní vládu poté, co Nejvyšší
soud shledal jeho předcházející kabinet za nelegální (MZV Kaliopate
TAVOLA)
3.9. poslanci opoziční Labouristické strany obyvatel indického původu odmítli vstup
do prozatímní vlády nacionalisty Qaraseho
18.6.

FILIPÍNY
12.1. prezidentka obnovila činnost Státní rady jako poradního orgánu prezidenta
18.7. vláda uzavřela dohodu o ukončení bojů s Islámskou osvobozeneckou frontou
Morů (MILF) s cílem pokračování v mírových jednáních
27.7. mírovými prostředky ukončen pokus části armády o svržení vlády z 26.7.
14.12. při státní návštěvě Tchajvanu zemřel MZV Blas Ople, úřadujícím ministrem
zahraničí jmenován Franklin EBDALIN
22.12. novou ministryní zahraničí jmenována Delia DOMINGO-ALBERT
FINSKO
16.3. parlamentní volby do Sněmu-Eduskunty s 200 členy
25.3. předsedkyní parlamentu zvolena Anneli JÄÄTTEENMÄKI
4.4. předsedkyní vlády jmenována Anneli JÄÄTTEENMÄKI
5.4. jmenována nová vláda (MZV Erkki Sakari TUOMIOJA)
15.4. parlament schválil novou vládu
17.4. Anneli Jäätteenmäki odstoupila z funkce předsedkyně Sněmu
22.4. parlament zvolil svým novým předsedou Paavo Tapio LIPPONEN-a
18.6. z politických důvodů odstoupila ministerská předsedkyně Anneli Jäätteenmäki,
24.6. parlament zvolil novým předsedou vlády Matti Taneli VANHANEN-a
FRANCIE
17.3. přijaty ústavní změny, upravující decentralizaci Francie jako „nedělitelné laické
demokratické a sociální republiky“ s tím, že dodatky k ústavě upravující
autonomii regionů mění i statut zámořských území v Pacifiku (Francouzská
Polynésie, Nová Kaledonie a Wallis a Futuna) na zámořská společenství
(collectivité d´outre-mer)

vláda navrhla nový statut autonomie pro Korsiku, který by měl být předložen
lidovému referendu do konce června 2003
18.4. korsická regionální rada schválila vládní plán decentralizace s tím, že 6.7. bude
předložen referendu obyvatel Korsiky
6.7. 50,98 % hlasujících občanů Korsiky se vyslovilo proti autonomnímu statutu
ostrova a jeho administrativnímu uspořádání, které byly předloženy lidovému
referendu
14.11. Korsická fronta národního osvobození – Svaz bojovníků (FLNC-UC) vyhlásila
neomezené zastavení ozbrojených aktivit ve snaze usnadnit vytvoření
umírněných politických skupin pro volby do Korsického shromáždění v r. 2004
4.4.

prezident Střediska pro výzkum vojenského zpravodajství Eric DENÉCÉ, prezident
Hnutí francouzských podniků (MEDEF) Ernest Antoine SEILLIÉR, náměstek MZV
Renaud MUSELIER
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
14.4. Územní shromáždění již potřetí zvolilo Lucette TAERO svou předsedkyní
GABON
17.7. přes odpor opozice schválila vláda ústavní změny, které ruší omezení počtu
funkčních období prezidenta vykonávaných jednou osobou a mění dosavadní
dvoukolový systém volby na jednokolový (parlament změny schválil 29.7.)
GAGAUZSKO
4.12.02 prezidentem zvolen Gheorghi T. TABUNSHIK
16.11. I. kolo parlamentních voleb do Lidového shromáždění (35 členů)
30.11. II. kolo parlamentních voleb
20.12. na ustavující schůzi zvolen předseda Lidového shromáždění a výkonný výbor
(předseda Mihail KENDIGELEN)
GHANA
1.4. provedeny změny ve vládě (novým MZV se stal Nana Addo-Dankwa AKUFOADDO)
GIBRALTAR
27.5. úřad nastoupil nový guvernér Sir Francis RICHARDS
28.11. volby do Poslanecké sněmovny s 18 členy vedle k třetímu funkčnímu období
vlády hlavního ministra Petera R. Caruany
GRENADA
27.11. mimořádné všeobecné a parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů
s 15 členy (předseda Lawrence JOSEPH) a Senátu se 13 členy (předsedkyně
Leslie-Ann SEON)
30.11. ustavena nová vláda (MP Keith MITCHELL, MZV Elvin NIMROD)
GRÓNSKO
9.1. odchodem strany Bratrství Inuitů (Inuit Ataqatigiit) se rozpadla koaliční vláda
17.1. zformována nová vláda koalice strany Siumut s konzervativní stranou Atassut
(MP Hans ENOKSEN)

premiér Hans Enoksen oznámil konec vládní koalice jeho strany Siumut
s konzervativní Atassut
13.9. vytvořena koalice s levicovou Inuit Ataqatigiit, jejíž předseda Josef Motzfeldt
nahradil vůdce Atassutu Augusta Sallinga ve funkci ministra financí a
zahraničních věcí
9.9.

GRUZIE
10.3. prezident navrhl vytvoření federace s Abcházií, která se však přihlásila
k přidružení s Ruskou federací
2.11. volby do Parlamentu Gruzie s 235 členy
20.11. Ústřední volební komise oznámila oficiální výsledky voleb, které nepotvrdily
očekávané vítězství opozice
22.11. protože zastánci opozice obsazením budovy parlamentu přerušili ustavující
schůzi nově zvoleného zákonodárného sboru, vyhlásil prezident výjimečný
stav; opozice, která neuznává výsledky voleb, vyhlásila úřadující prezidentkou
předsedkyni dosavadního parlamentu Nino Anzoris asuli BURDŽANADZEOVOU
23.11. pod tlakem opozice prezident Šervardnadze odstoupil a předal úřad v souladu
s ústavou předsedkyni parlamentu Nino Burdžanadzeové, která přislíbila
vypsání nových parlamentních a mimořádných prezidentských voleb do 45 dní
24.11. Nejvyšší soud oficiálně anuloval výsledky parlamentních voleb z 2.11.
25.11. parlament zvolil svým novým předsedou Giorgi CERETELI-ho a stanovil
termín předčasných prezidentských voleb na 4.1.2004
25.11. odstoupil státní ministr Avtandil Džorbenadze, novým zvolen 27.11. Zurab
Besarionis dze ŽVANIJA
26.11. odstoupil ministr zahraničí Irakli Menagerišvili, prozatímním MZV jmenován
28.11. Merab ANTADZE
30.11. novým ministrem zahraničí jmenován Tedo DŽAPARIDZE
1.12. Ústřední volební komise stanovila, že mimořádné parlamentní volby se budou
konat spolu s volbami prezidenta 4.1.2004
GUAM
6.1. úřad nastoupil guvernér Felix P.P. CAMACHO
GUATEMALA
Výkonná moc:

vláda, které předsedá ex-offo prezident republiky
ministr zahraničí Edgar Armando GUTIÉRREZ GIRÓN

VS OSN prodloužilo civilní misi OSN zajišťující mír v Guatemale
(MINUGUA) o další rok
9.11. I. kolo prezidentských voleb (Oscar BERGER – 34,3 %, Efrain RIOS MONTT
– 17 %, Alvaro COLOM CABALLEROS – 26,4 %) nerozhodlo o nové hlavě
státu; parlamentní volby do Kongresu se 158 členy (předseda Francisco
Rolando MORALES CHÁVEZ)
28.12. ve II. kole byl s 54 % získaných hlasů zvolen Óscar José Rafael BERGER
PERDOMO (nástup 14.1.2004)
1.1.

GUERNSEY
Výkonná moc:
- Alderney
Výkonná moc:

úřad Stavů (bailiff Guernsey a předseda Stavů Sir de Vic
Graham CAREY)
úřad Stavů (předseda Stavů Sir Norman BROWSE)

GUINEA
22.10. oznámeno konání prezidentských voleb 21.12.2003 (Lansana Conté – Sidya
Touré)
21.12. v prezidentských volbách zvolen Lansana CONTÉ s 95,63 % hlasů nad
Mamadou Bhoye Barrym s 4.37 %; ostatní kandidáti opozice volby bojkotovali
GUINEA – BISSAU
20.4. mimořádné parlamentní volby do Národního lidového shromáždění se 100
členy se nekonaly
21.-23.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
23.4. prezident oznámil záměr přestěhovat hlavní město z Bissau do městečka Buba,
200 km jihovýchodně od dnešního hlavního města
30.6. prezident oznámil konání několikrát odkládaných parlamentních voleb
12.8.2003
4.7. změny ve vládě (novým MZV jmenován Fatumata Djau BALDÉ)
14.9. ozbrojené síly provedly státní převrat, při němž byli svých funkcí zbaveni
prezident a členové vlády a moci se ujal Vojenský výbor pro obnovu ústavního
pořádku a demokracie (CMROCD) s 25 členy; novým prezidentem republiky se
do konání parlamentních voleb 12. října 2003 prohlásil předseda Výboru a
náčelník štábu armády generál Verissimo CORREIA SEABRE, který přislíbil
vytvoření přechodné vlády všech relevantních politických stran
17.9. svržený prezident Kumba Yalla odstoupil z funkce
28.9. poté, co Vojenský výbor pro obnovu ústavního pořádku podepsal dohodu
s politickými stranami o předání moci civilní správě, se úřadu ujal prozatímní
prezident Henrique Perreira ROSA a předseda prozatímní vlády Antonio Artur
SANHA, která má připravit do 6 měsíců parlamentní a do 18 měsíců
prezidentské volby
28.9. instalována Prozatímní národní rada s 56 členy v čele s generálem Verissimem
CORREIOU SEABREM
3.10. Prozatímní národní rada jmenovala 16-člennou prozatímní vládu (MZV Joăo
José „Huco“ MONTEIRO) a prostřednictvím premiéra ji předala k potvrzení
prozatímnímu prezidentovi (9.10. nastoupila úřad)
HONDURAS
9.10. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Leonidas ROSA
BAUTISTA
HONGKONG
16.7. na protest proti přijetí zákona o bezpečnosti, který se setkal se širokým odporem
obyvatelstva, odstoupili ministr financí a šéf bezpečnosti
5.9. správce Tung oznámil stažení návrhu zákona o národní bezpečnosti, který vedl
v létě k ústavní krizi a protestům veřejnosti

8.10. 31 poslanců Zákonodárné rady odmítlo návrh na vyslovení nedůvěry správci
Tungovi
CHILE
28.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
11.6. Senát zrušil článek ústavy z r. 1980, který zajišťoval ozbrojeným silám úlohu
garanta nad politikou vlády
CHORVATSKO
23.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Saboru) se 152 členy
20.12. za podporu nacionalistické vlády HDZ získala hlavní politická strana
chorvatských Srbů SDSS příslib více práv pro srbskou menšinu
20.12. na ustavující schůzi Saboru zvolen jeho předsedou Vladimir ŠEKS
23.12. jmenována nová vláda, jejíž složení schválil téhož dne parlament (MP Ivo
SANADER, MZV Dr. Miomir ŽUŽUL)
INDIE
29.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
23.6. s vládou Číny dosaženo dohody o statutu Tibetu a Sikkimu
22.10. MZV Sinha nabídl Pákistánu přímé jednání s kašmírskými separatisty a další
opatření, která povedou ke zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi (29.10.
nabídku přivítala pákistánská vláda)
23.10. v New Delhi zahájeny rozhovory s čínskou vládou o řešení dlouholetých
hraničních sporů
25.11. poté, co vláda přijala návrh Pákistánu z 23:11. na příměří v Kašmíru, zde byl o
půlnoci mezi 25. a 26.11. zahájen klid zbraní
INDONÉSIE
18.5. po neúspěchu jednání s místními povstalci z hnutí GAM vyhlásila vláda
v provincii Aceh výjimečný stav
19.5. vládní vojska zahájila proti povstalcům z GAM vojenskou operaci
23.8. vyhlášení jedné ze tří nových provincií (Central Irian Jaya), na které byla
rozdělena dosavadní jednotná provincie Papua, vedla k lidovým nepokojům
27.8. vláda pozastavila implementaci rozhodnutí z r. 1999 o rozdělení Papuy
29.8. Národní volební komise oznámila, že první přímé volby prezidenta a
viceprezidenta se budou konat 5.7.2004
19.11. prezidentka Sukarnoputriová prodloužila o dalších 6 měsíců výjimečný stav
v provincii Aceh, vyhlášený 18.5.
INGUŠSKO
19.6. předsedou vlády se stal Timur Achmetovič MOGUŠKOV
IRÁK
20.3. zahájen americko-anglický útok na Irák
9.4. vstup amerických vojsk do Bagdádu zahájil závěrečnou etapu bojů (ukončeny
30.4.)
21.4. funkci správce země převzal generál Jay GARNER, ředitel Úřadu pro obnovu a
humanitární správu (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance,
ORHA), podřízeného ministerstvu obrany USA
1.5. oficiální ukončení pravidelných akcí spojeneckých vojsk na okupovaném území

6.5.
23.5.
23.5.
13.7.

30.7.

12.8.
24.8.
31.8.
1.9.
1.10.
1.11.
4.11.
30.11.
10.12.

dočasným civilním správcem jmenoval prezident USA Lewise Paula
BREMERA III.
civilní správce rozpustil Radu revolučního velení, ozbrojené síly, vojenské a
bezpečnostní soudy
zástupcem generálního tajemníka OSN pro Irák jmenován Sergio Vieira DE
MELLO
ustavující schůze Prozatímní vládní rady Iráku (25 členů), jmenované civilním
správcem, která má připravit volby, novou ústavu a jmenovat vládu
„federativního, demokratického a sjednoceného Iráku“
předsedou PVRI byl na základě principu rotačního předsednictví devíti členů
předsednictva v abecedním pořadí a na dobu 1 měsíce zvolen Ibráhím al-Šikr
DŽAAFARÍ (ostatními členy předsednictva jsou Ahmad Šalábí, Ijád Alláví,
Abdul Azíz Al-Hakím, Muhammad Bahr Al-Ulúm, Adnan Pačačí, Mohsin
Abdul Hamíd, Massúd Barzání a Džalál Talabání)
PVRI jmenovala 25členný technický výbor, který má odpovídat za přípravu
nové ústavy
novým prozatímním vyslancem OSN v Iráku jmenován Ramiro LOPES DA
SILVA
funkci předsedy PVRI převzal Ahmad Abdel Hadí ŠALÁBÍ
PVRI jmenovala radu ministrů s 25 členy, která 3.9. složila slib (MZV Hošjar
ZIBÁRÍ)
funkci předsedy PVRI převzal Ijád ALLÁVÍ
funkci předsedy PVRI převzal Džalál TALABÁNÍ
OSN pozastavila činnost svého nejvyššího představitele Ramira Lopese da
Silvy
předsedou PVRI na měsíc prosinec 2003 byl zvolen Sajjíd Abdul Azíz Muhsín
AL-HAKÍM
novým prozatímním vyslancem OSN v Iráku jmenován Ross MOUNTAIN

ISLAND
10.5. parlamentní volby do Althingu s 63 členy (předseda Halldór BLÖNDAL)
23.5. vytvořena nová vláda (MP Davíd ODSSON, MZV Halldór ASGRÍMSSON),
která nastoupila 26.5.
ITÁLIE
Zákonodárná moc:

Senát republiky (Senato della Repubblica, Marcello PERA)
se 326 členy a Poslanecká sněmovna (Camera dei Deputati, Pier
Ferdinando CASINI) s 630 členy

IZRAEL
28.1. mimořádné parlamentní volby do Knessetu se 120 členy (předseda Reuven
RIVLIN)
27.2 jmenována nová vláda (MP Ariel ŠARON, MZV Silvan ŠALOM), potvrzena
parlamentem 28.2.
25.5. vláda přijala americký plán mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu
JAKUTSKO
6.2. novým předsedou vlády se stal Jegor BORISOV

JAMAJKA
18.9. premiér P.J. Patterson ohlásil záměr své vlády vyhlásit v r. 2007, kdy končí
mandát jeho vládě, republiku v čele s přímo voleným prezidentem
JAPONSKO
22.9. poté, co byl 20.9. znovu zvolen předsedou Liberálně demokratické strany,
ustavil premiér Koizumi novou vládu (MZV Yoriko KAWAGUCHI)
10.10. premiér Koizumi rozpustil dolní sněmovnu a vyhlásil předčasné parlamentní
volby na 9.11.2003
9.11. mimořádné parlamentní volby do Sněmovny zástupců se 480 členy
19.11. na své ustavující schůzi zvolila Sněmovna zástupců svým předsedou Yohei
KONO
19.11. předseda vlády Koizumi oznámil, že nebude v souvislosti s volbami provádět
změny ve vládě, jmenované 22.9.
JEMEN
27.4. parlamentní volby do Lidového shromáždění (přeseda Abdallah bin Husayn alAHMAR) s 301 členem
13.6. vytvořena nová vláda (MP Abdal Kádir BA DŽAMÁL, MZV Dr. Abú Bakr
AL-KIRBÍ)
JIHOZÁPADNÍ SOMÁLSKO
Stát Jihozápadní Somálsko
Státní zřízení:
autonomní stát Somálské republiky
Nejvyšší představitel: prezident plukovník Hasan Muhammad NUR SHATIGADUD
Zákonodárná moc:
Somálská rada pro smíření a obnovu
Výkonná moc:
kabinet s 22 členy, kterému předsedá ex-offo prezident
Soudní moc:
Nejvyšší soud
Správní rozdělení:
6 oblastí (gobolka)
JIŽNÍ GEORGIE A JIŽNÍ SANDWICHOVY OSTROVY
3.12.02 úřad komisaře nastoupil Howard PEARCE
JIŽNÍ OSETIE
17.9. předsedou vlády jmenován Igor Viktorovič SANAKOJEV
25.11. prezident Eduard Kokoiti (Kokojev) zopakoval při návštěvě Moskvy žádost a
přijetí země do Ruské federace
27.11. ruská vláda navrhla při jednání MZV Ivanova s prezidentem Kokojevem
vytvoření protektorátu Ruské federace nad touto separatistickou republikou
JORDÁNSKO
9.2. rozhodnutím zvýšit počet míst vyhrazených ženám rozšířil král počet členů
Poslanecké sněmovny na 110
17.6. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (Majlis Al-Nuwab, Abdul Hadí
AL-MADŽÁLÍ) se 110 členy
22.10. král přijal demisi Ragíbovy vlády a sestavením nové vlády pověřil Faisal Akifa
AL-FAYEZ-e
22.10. král jmenoval novou vládu (MZV Marwan MUASHER)
17.11. král jmenoval nový Senát o 55 členech (předseda Zaid al-RIFÁÍ)

JUGOSLÁVIE
4.2. obě komory federálního parlamentu, Rada republik (26:7) a Rada občanů
(84:31), schválily ústavní chartu soustátí Srbsko a Černá Hora (SČH) a
rozhodly tak o ukončení existence dosavadní Jugoslávské svazové republiky.
Do konce února musí parlamenty Černé Hory (35) a Srbska (91) zvolit 126
poslanců parlamentu unie, po 2 letech se budou konat přímé volby do unijního
parlamentu. Tento parlament zvolí prezidenta, který jmenuje 5-člennou vládu
s ministry zahraničí, obrany, hospodářství, mezinárodních hospodářských
vztahů a pro lidská a menšinová práva.
KAJMANSKÉ OSTROVY
9.10. novým předsedou Zákonodárného shromáždění zvolen Linford A. PIERSON
KALMYCKO
19.12. předsedou vlády jmenován Anatolij Vasiljevič KOZAČKO
KAMBODŽA
27.7. parlamentní volby do Národního shromáždění se 123 členy
8.8. zveřejněny oficiální výsledky parlamentních voleb, které znemožňují vládnoucí
Kambodžské lidové straně vytvořit jednobarevnou vládu
27.9. ustavující schůze Národního shromáždění
5.11. na nátlak krále dosaženo dohody 3 hlavních politických stran zastoupených
v Národním shromáždění o účasti opozice na koaliční vládě v čele s MP Hun
Senem (NMP Sam Rainsy) s tím, že předseda roajalistické FUNCIPEC princ
Norodom Ranariddh se stane předsedou Národního shromáždění
KANADA
18.11. premiér Chrétien oznámil svůj odchod z funkce do 12.12., kdy má být vystřídán
Paulem Martinem, který byl 15.11. zvolen předsedou Liberální strany
8.12. formální demisi podal premiér Chrétien a jeho vláda
12.12. úřad předsedy vlády nastoupil Paul MARTIN, Jr., který téhož dne oznámil
složení své vláda (MZV William GRAHAM)
náměstek MZV Paul DUBOIS
KARAČAJSKO-ČERKESKO
4.9. prezidentem zvolen Mustafa Azret-Alijevič BATDJEV
6.9. novým předsedou vlády jmenován Ruslan Ogurljevič KAZANOKOV
KARÉLIE
1.1. novým předsedou vlády jmenován Pavel ČERNOV
KATAR
29.4. národní referendum rozhodlo 96,6 % hlasů o přijetí první ústavy, která
předpokládá zřízení Poradní rady se 45 členy
5.8. emír jmenoval novým následníkem trůnu a korunním princem svého 4. syna
šajcha TAMIMa Bin Hamád bin Chalífa al-Sáního (1979)

KAZACHSTÁN
11.6. odstoupil předseda vlády Tasmagambetov a novým byl jmenován Daniyal
ACHMETOV
13.6. jmenována nová vláda (MZV Kassymžomart TOKAJEV)
KEŇA
Zákonodárná moc:

3.1.

Národní shromáždění (Bunge / National Assembly, Francis Ole
KAPARO) s 224 členy

jmenována nová vláda (MZV Stephen Kalonzo MUSYOKA), která se funkce
ujala 6.1.

KIRIBATI
24.2. v prezidentských volbách zvítězil opět Teburoro TITO se 14.160 odevzdanými
hlasy před Tabernangem Timeonem (13.613 hlasů) a Bakeua Titou se 348 hlasy
7.3. prezident Tito nastoupil úřad a jmenována nová vláda, v níž prezident Tito
zastává i funkci ministra zahraničí
28.3. prezident a vláda odstoupili poté, co jim parlament vyslovil nedůvěru; moci se
ujala Státní rada ve složení předseda Sněmovny reprezentantů Taomati IUTA,
předseda Nejvyššího soudu Robin MILLHOUSE a komisař státní správy Tion
OTANG, která bude nejvyšší zákonodárné a výkonné moci vykonávat do
nových parlamentních a prezidentských voleb
9.5. mimořádné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 42 členy (předseda
Taomati IUTA)
12.5. II. kolo voleb do parlamentu
4.7. v posledním kole prezidentských voleb byl prezidentem zvolen Anote TONG se
13.556 získanými hlasy, když porazil svého bratra Harry Tonga, pro kterého
hlasovalo 12.457 voličů (nástup úřadu 6.7.)
KOLUMBIE
25.8. vzbouřenecké skupiny, Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) a Armáda
národního osvobozené (ELN), vyloučily možnost jednání o ukončení bojů
s vládou prezidenta Uribeho
25.10. vinou nízké účasti všelidové referendum odmítlo 11 z 15 reforem navržených
vládou (pouze 4 nabyly platnosti)
KOMORY
19.8. rozhovory zástupců jednotlivých ostrovů a ústřední vlády v JAR, sponzorované
OAJ, skončily dohodou o řešení ústavní krize
20.12. pod patronátem AU a jihoafrického prezidenta Mbekiho uzavřeli zástupci
jednotlivých ostrovů a ústřední vlády dohodu o rozdělení pravomocí a o
vyhlášení parlamentních voleb do 4 měsíců
KONGO (B)
17.3. podepsáno příměří mezi ozbrojenými rebely Nindžů (Fréderic BITSANGOU
/Pasteur NTOUMI/) a vládou (ministr Daniel MAHOULOUBA)
12.8. inaugurován Nejvyšší soudní dvůr

KONGO (K)
10.2. v Luandě podepsána prezidenty Konga a Ugandy dohoda o stažení ugandských
vojsk se severovýchodu země do 10.3.
6.3. v Pretorii podepsána dohoda o návrhu nové ústavy mezi zástupci vlády a
opozice z RCD a FLC
1.4. více než 350 zástupců vlády a vojenské opozice na setkání v JAR schválilo
projekt nové přechodné ústavy (vstoupila v platnost 5.4.)
2.4. MZV Leonard She Okitundo podepsal za prezidenta Kabilu dohodu z mírových
rozhovorů Vnitrokonžského národního dialogu o účasti rebelů z RCD a FLC a
opozice na vládě a o nové ústavě, která upravuje rozdělení moci mezi vládou a
rebely a zřizuje funkce viceprezidentů pro zástupce civilní i vojenské opozice
7.4. poté, co podepsal novou ústavu, byl generál Joseph KABILA inaugurován jako
hlava státu na přechodné období 2 let do všeobecných parlamentních voleb
27.4. v Kinshase zahájena jednání o aplikaci dohody z 2.4.
2.5. odchodem z východokonžského města Bunia ukončila ugandská vojska své
stahování z území Konga
6.6. příjezd francouzských vojsk do hlavního města provincie Ituri Bunia má
zabránit kmenovému násilí ve městě
12.6. EU oznámila, že umístí v oblasti Bunie svá mírová vojska
18.6. Konžské demokratické sdružení (RCD) vyhlásilo jednostranné příměří
v provincii Severní Kivu
30.6. prezident jmenoval 36 členů prozatímní vlády (MZV Antoine GHONDA
MANGALIBI)
17.7. instalováni viceprezidenti za vládu (Abdoulaye Yerodia NDOMBASI),
politickou opozici (Arthur Z´Ahidi NGOMA) a za hlavní povstalecké
organizace (Jean Pierre BEMBA / MLC a Azarias RUBERWA / RCD-Goma)
25.7. inaugurace nové prozatímní vlády
22.8. prezident inauguroval prozatímní parlament, sestávající z Národního
shromáždění (500 členů, Olivier KAMITATU) a Senátu (120 členů, Pierre
Marini BODHO)
KOREA – JIŽNÍ
22.1. nově zvolený prezident předložil parlamentu nominaci Goh Kuna na funkci
předsedy vlády
25.2. inaugurace nového prezidenta Ro Mu-hjona
26.2 Národní shromáždění zvolilo novým předsedou vlády Goh Kuna
27.2. jmenována nová vláda (MZV Yun Yong-kwan)
13.10. prezident Ro vyzval ke konání referenda o jeho setrvání v úřadu na 15.12.2003
11.10. prezident odmítl rezignaci vlády vyvolanou s ní spojeným korupčním
skandálem
KOREA – SEVERNÍ
3.8. parlamentní volby do Nejvyššího lidového shromáždění s 687 členy
3.9. ustavující schůze 11. Nejvyššího lidového shromáždění zvolila svým předsedou
KIM Jong-nama, předsedou Komise národní obrany KLDR (hlavou státu)
maršála KIM Čong-ila a novou Administrativní radu (MP PAK Pong-ju, MZV
PAEK Nam-sun)

KOSOVO
8.7. odstoupil vedoucí civilní správy OSN UNIMIK Michael Steiner
25.7. generální tajemník jmenoval novým šéfem civilní správy OSN UNIMIK Harri
HOLKERI-ho (úřad nastoupil 12.8.)
12.8. vláda Srbska přislíbila podstatnou autonomii Kosovu, o jehož kontrolu se
opětovně přihlásila
14.10. ve Vídni zahájeny rozhovory s představiteli Srbska o dalším osudu země a o
politickém statutu země
KOSTARIKA
26.6. změny ve vládě (MZV zůstává)
15.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
KUBA
19.1. volby do Národního shromáždění lidové moci s 609 členy
6.3. na ustavující schůzi zvolen předsedou parlamentu Ricardo ALARCÓN DE
QUESADA
6.3. předsedou Státní rady a rady ministrů znovu zvolen Fidel CASTRO RUZ a
ustavena nová rada ministrů (MZV Felipe Ramon PEREZ ROQUE)
KUVAJT
5.7. volby do Národního shromáždění se 75 členy (předseda Džasím Tarábí ALCHURÁFÍ)
13.7. novým předsedou vlády byl jmenován dosavadní ministr zahraničí šejch
SABAH al-Ahmad al-Džábir as-Sabah (novým MZV se stal šejch
MUHAMMAD al-Sabah al-Sálim as-Sabah)
KYPR
16.2. prezidentem zvolen Tasos PAPADOPOULOS (51,51 %) před Glafkosem
Kleridisem (38,8 %) (nástup 1.3.2003)
1.3. ustavena nová vláda (MZV Giorgios IAKOVOU)
11.3. neúspěchem skončily rozhovory zástupců řecké a turecké komunity o
sjednocení ostrova
KYRGYZSTÁN
2.2. v lidovém referendu se většina hlasujících vyslovilo pro navrhované ústavní
změny v kompetencích prezidenta (76.61 %) a pro jeho setrvání v úřadu do r.
2005 (78,74 %)
LAOS
15.1. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
LIBANON
15.4. odstoupila vláda Rafika Haririho
17.4. Rafik HARÍRÍ jmenován přechodným premiérem a na jeho návrh ustavena
nová vláda (MZV Jean OBEID)

LIBÉRIE
Zákonodárná moc:

2.1.
27.4.
4.6.
17.6.

24.6.
27.6.
17.7.
29.7.
1.8.

11.8.
18.8.

21.8.

3.9.
19.9.
1.10.
14.10.
16.10.
20.10.

Parlament (Parliament), sestávající ze Senátu (Senate,
viceprezident Moses Zeh BLAH) s 26 členy a Sněmovny
reprezentantů
(House
of
Representatives,
Nyudueh
MORKONMAN) s 64 členy

předseda volební komise Paul Guah oznámil, že prezidentské a všeobecné
volby se budou konat 14.10.2003
nově zformované Hnutí za demokracii v Libérii (MODEL) obsadilo svými
ozbrojenými silami přístavní město Greenville
prezident Taylor byl obžalován orgány OSN a Zvláštním soudem Sierry Leone
z organizování válečných zločinů v sousední Sieře Leone
v ghanské Akkře dosaženo dohody o zastavení palby mezi vládními vojsky a
ozbrojenými povstalci z hnutí The Liberians United for Reconciliation and
Democracy (LURD) a Movement of Democracy in Liberia (MODEL) – dohoda
předpokládá odstoupení prezidenta Taylora a vytvoření prozatímní vlády
povstalci z LURD opustili rozhovory s vládou o ukončení bojů, když prezident
Taylor odmítl odstoupit, a obnovili krvavé boje v Monrovii
povstalci vyhlásili jednostranné příměří a podporu plánu USA na ukončení
občanské války
před rozmístěním mírových vojsk západoafrických států ECOWAS došlo
k obnovení bojů povstaleckých armád s vládními vojáky
předseda LURD Sékou Damata Conneh vyhlásil jednostranné příměří do doby,
než budou v zemi rozmístěny západoafrické mírové jednotky
RB OSN schválila vyslání mírových jednotek ECOMIL složených z příslušníků
ozbrojených sil Nigérie, Jižní Afriky, Maroka a západoafrického společenství
ECOWAS do Libérie
po odstoupení prezidenta Taylora se prozatímním prezidentem stal dosavadní
viceprezident Moses Zeh BLAH
v Akkře podepsána mírová dohoda mezi vládou a povstalci o vytvoření
prozatímní vlády a podílu jednotlivých skupin na moci; prozatímní prezident
má podle ní odstoupit 14.10., kdy bude vystřídán novou přechodnou vládou,
která má do konce r. 2005 uspořádat demokratické všeobecné volby
účastníci mírových jednání v Akkře oznámili, že prezidentem přechodné vlády
se v říjnu stane Charles Gyude BRYANT, viceprezidentem Wesley Momoh
JOHNSON
protože kontrolu nad bezpečností v zemi převzaly jednotky ECOMIL, oznámil
velvyslanec USA stažení amerických ozbrojených sil k 1.10.2003
RB OSN ustanovila mandát ozbrojených sil OSN UNMIL na období 12 měsíců
rozmístěním vojsk OSN začala operace UNMIL
Charles Gyude BRYANT nastoupil složením přísahy úřad hlavy prozatímní
správy
nejvyšší představitel prozatímní správy Bryant jmenoval koaliční kabinet s 21
členy (MZV Thomas NIMELY YAYA)
Prozatímní Národní shromáždění (Transitional National Assembly se 76 členy)
zvolilo svým předsedou George DWEH-a

LIBYE
13.6. Všeobecný lidový kongres odvolal ministerského předsedu al-Šamicha; novým
tajemníkem Všeobecného lidového výboru (MP) jmenován Šukrí Muhammad
GHANIM (MZV zůstává Abdal Rahmán Muhammad ŠALGAM)
LICHTENŠTEJNSKO
16.3. v referendu schváleno 64,3 % hlasů rozšíření výkonných pravomocí knížete
VIII/03 kníže Hans-Adam oznámil, že 15.8.2004 předá moc korunnímu princi Aloisovi
a sám zůstane formální hlavou státu
LITVA
5.1. ve II. kole prezidentských voleb zvolen Rolandas PAKSAS s 54,7 % proti
Valdasi Adamkusovi s 45,3 % odevzdaných hlasů (nástup do úřadu 26.2.2003)
6.3. ustavena nová vláda (MP Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS, MZV Antanas
VALIONIS)
3.11. mimořádné zasedání Sejmu zřídilo zvláštní vyšetřovací komisi ve věci obvinění
prezidenta Paksase z porušování ústavy
2.12. na základě zprávy své zvláštní vyšetřovací komise o stycích prezidenta Paksase
s mafií uznal parlament prezidenta odpovědným za ohrožení bezpečnosti státu a
zahájil ústavní kroky k jeho sesazení z funkce
18.12. parlament ustavil 12-členný výbor právníků k případu odvolání prezidenta
30.12. Nejvyšší soud shledal prezidenta vinným z porušení ústavy a podpořil tak
proces jeho odvolání parlamentem
LOTYŠSKO
20.6. prezidentem republiky byla znovu zvolena hlasy 88 ze 100 poslanců Sejmu a
bez protikandidáta Vaira VIKE-FREIBERGA-ová (nástup 7.7.)
MADAGASKAR
12.1. premiér Jacques SYLLA oznámil složení své nové vlády (MZV gen.mjr.
Marcel RANJEVA)
21.1. předsedou Národního shromáždění zvolen Jean LAHINIRIAKO
MAĎARSKO
24.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
5.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
MAKEDONIE
5.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
MALAJSIE
31.10. odstoupil předseda vlády Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, kterého ve funkci
nahradil jeho dosavadní zástupce Abdullah bin Ahmad BADAWI (neprovedl
žádné změny ve své vládě)
MALAWI
Zákonodárná moc:

Národní shromáždění (National Assembly, Samuel MPASU)
se 192 členy

31.3. prezident Muluzi oznámil, že nebude usilovat o možnost kandidovat potřetí na
úřad prezidenta
2.4. prezident odvolal svou vládu, nová jmenována 9.4. (MZV Lilian PATEL)
MALEDIVY
25.9. 50 členů Lidového medžlísu zvolilo Maumúna Abdula Gajjúma pošesté
prezidentem, volbu musí potvrdit všelidové referendum
17.10. všelidové referendum schválilo 90,28 % znovuzvolení prezidenta Gajjúma na
šesté funkční období (nástup 11.11.2003)
12.11. prezident provedl změny ve vládě (MZV zůstává)
MALTA
10.3. předseda vlády vyhlásil mimořádné parlamentní volby na 12.4.
12.-13.4.
mimořádné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 95 členy
(předseda Anton TABONE)
MAROKO
21.10. poprvé na území osvobozeném od marocké okupace se v Tifariti konal kongres
Fronty osvobození Západní Sahary (POLISARIO), potvrdil svého generálního
tajemníka Mohameda ABDELAZIZE prezidentem SADR
MARSHALLOVY OSTROVY
1.5. oznámil MZV Gerald Zackios, že Republika Marshallových ostrovů a USA
podepsali dodatek ke smlouvě o přidružení
17.11. parlamentní volby do Nitijely se 33 členy (předseda Likotwa TOMEING)
MAURICIUS
30.9. z funkce odstoupil předseda vlády Sir Anerood Jugnauth
1.10. z funkce odstoupil prezident Offman, úřadující hlavou státu se stal
viceprezident Raouf BUNDHUM
1.10. novým předsedou rady ministrů jmenován Paul Raymond BÉRENGER a nová
vláda (MZV zůstává Anil Kumarsingh GAYAN)
7.10. Národní shromáždění zvolilo novým prezidentem Sira Anerooda
JUGNAUTHA
23.12. premiér Bérenger provedl změny ve vládě, novým ministrem zahraničí
jmenován Jaya Krishna CUTTAREE
MAURITÁNIE
12.4.02 parlamentní volby do Senátu (Majlis al-Shuyukh, Dieng Boubou FARBA)
s 56 členy
7.6. vojska loajální vládě potlačila pokus o ozbrojený převrat vedený Salou Ould
Hanannou
6.7. poté co odvolal dosavadního premiéra Khounu jmenoval prezident novým
předsedou vlády Sghaira Ould M´BARECK-a
7.7. jmenována nová vláda (MZV Dah Ould ABDI)
7.11. v prezidentských volbách potřetí hlavou státu zvolen Maaouiya Ould
Sid´Ahmed TAYA (Aicha Mint Jiddana – 0,47 %, Moulaye Hassan Ould
Jeyid – 1,48 %, Mohamed Khouna Ould Haidalla – 18,73 %, Messoud Ould
Boulkheir – 5,3 %, Ahmed Ould Daddah – 6,89 % a Maaouiya Ould
Sid´Ahmed Taya- 66,69 %) – oficiálně prohlášen prezidentem 12.11.2003

12.11. odstoupila dosavadní vláda, její předseda Sghair Ould M’BARECK pověřen
sestavením vlády nové
13.11. jmenována nová vláda (MZV Mohammed Vall Ould BELLAL)
MEXIKO
9.1. odstoupil ministr zahraničí Jorge Castaňeda
10.1. novým MZV jmenován Luis Ernesto DERBEZ BAUTISTA
6.7. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 500 členy (předseda Juan de Dios
CASTRO LOZANO)
MIKRONÉSIE
4.3. parlamentní volby do Kongresu se 14 členy
10.5. předsedou Kongresu zvolen Peter CHRISTIAN
10.5. novým prezidentem zvolen Joseph John URUSEMAL, který 11.5. jmenoval
novou vládu (MZV Ieske K. IEHSI); viceprezidentem zvolen Redley KILLION
5.9. Kongres schválil složení nové vlády prezidenta Urusemala (MZV Sebastian
ANEFAL)
MOLDAVSKO
4.4. parlament přijal zákon o federalizaci státu, který má vyřešit napětí mezi
Moldavskem a Podněsterskou republikou
24.4. na ustavující schůzi se sešla společná komise pro přípravu ústavy
21.7. zahájeny práce moldavsko-podněsterské smíšené komise pro přípravu federální
ústavy
MONAKO
9.2. parlamentní volby do rozšířené Národní rady s 24 členy (předseda Stéphane
VALÉRI)
25.2. ustavení nové vlády (státní ministr Patrick LECLERCQ)
MONTSERRAT
21.2. guvernér Anthony Longrigg a hlavní ministr John Osborne schválili doporučení
ústavní komise na změnu základního zákona země
MORDVINSKO
16.2. prezidentem znovu zvolen Nikolaj MERKUŠKIN, který získal 87,9 %
odevzdaných hlasů
NAMIBIE
8.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
NAURU
8.1. pro podezření ze zneužití státních finančních prostředků odvolal parlament
prezidenta Harrise a zvolil novým prezidentem Bernarda DOWIYOGO (nástup
18.1.)
10.1. předseda Nejvyššího soudu Barry Connell oznámil, že soud vydal soudní
příkaz, podle kterého se nemůže Dowiyogo považovat za prezidenta, protože
hlasování 8.1. bylo bojkotováno prezidentem Harrisem a členy jeho vlády a jeho
výsledek je tedy neplatný

10.3. na infarkt zemřel prezident Bernard Dowiyogo, úřadujícím prezidentem se stal
Derog GIOURA s mandátem do parlamentních voleb 3.5.
3.5. parlamentní volby do Parlamentu s 18 členy
29.5. předsedou parlamentu zvolen Fabian RIBAUW
29.5. parlament zvolil novým prezidentem Ludwiga Derangadage SCOTTY-ho
12.6. prezident Scotty jmenoval svou vládu, v níž vykonává i funkci ministra
zahraničí
8.8. poté, co parlament vyslovil nedůvěru vládě prezidenta Scottyho, byl novým
prezidentem zvolen opět Rene Reynaldo HARRIS, který sestavil novou vládu,
v níž zastává i úřad ministra zahraničí
NEPÁL
29.1. dosaženo dohody o zastavení palby mezi vládními vojsky a maoistickými
rebely Komunistické strany Nepálu a o zahájení mírových rozhovorů s vládou
12.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
27.4. zahájeny dlouho odkládané mírové rozhovory mezi vládou a maoistickými
rebely
9.5. proběhlo 2. kolo mírových jednání vlády s maoistickými rebely
30.5. odstoupil ministerský předseda Lokéndra Bahadur Čand a jeho vláda
4.6. novým předsedou vlády jmenován Surya Bahadur THAPA (5.6. schválen
parlamentem)
10.6. jmenována nová vláda, v níž funkci MZV vykonává její předseda
19.8. bez výsledku skončilo 3. kolo mírových jednání vlády s maoistickými rebely,
které začalo 17.8.
27.8. marxističtí vzbouřenci zrušili jednostranné příměří vyhlášené v lednu 2003
NĚMECKO
2.2. zemské volby v Dolním Sasku (MP Christian WULFF) a Hesensku (MP Roland
KOCH)
24.5. odstoupil ministerský předseda Duryňska Bernhard Vogel, novým se 6.6. stal
Dieter ALTHAUS
25.5. zemské volby v Brémách (starosta Henning SCHERF)
21.9. zemské volby v Bavorsku (7.10. premiérem znovu zvolen Edmund STOIBER)
9.12. rozpadla se zemská vláda ve spolkové zemi Hamburk
zemský premiér Sárska Peter MÜLLER, zemský premiér Porýní-Falce Kurt BECK,
vládnoucí starosta Hamburku Ole VON BEUST, prezident Svazu německého průmyslu
(BDI) Michael ROGOWSKI, náměstek MZV Jürgen CHROBOG, náměstek ministra
financí Caio KOCH-WESSER
NIGÉRIE
12.4. parlamentní volby do Senátu s 109 členy (předseda Anyim Pius ANYIM) a
Poslanecké sněmovny se 360 čl.(předseda Alhaji Ghali Umar N´ABBA)
19.4. v prezidentských volbách zvítězil dosavadní prezident náčelník Olusegun
Obasanjo s 61,94 % před Muhammadem Buharim se 32,19 % odevzdaných
hlasů
21.5. prezident rozpustil vládní kabinet
29.5. úřad prezidenta na 2. volební období nastoupil náčelník Olusegun Obasanjo
8.7. novým ministrem zahraničí jmenován Oluyemi ADENIJI

vláda odmítla alespoň po nejbližší tři roky předat Kamerunu poloostrov
Bakassi, jak jí nařídil rozsudek Mezinárodního soudního dvora v r. 2002
29.10. vláda rozhodla o předání části území s 33 vesnicemi u Čadského jezera
Kamerunu, zatímco kontrolu nad poloostrovem Bakassi si chce ponechat
19.12. 32 pohraničních vesnic u Čadského jezera předáno Kamerunu, spor o
poloostrov Bakassi trvá
7.8.

NIUE
14.2. úřad vysoké komisařky převzala Sandra LEE
NIZOZEMSKO
22.1. parlamentní volby do Druhé komory Generálních stavů se 150 členy
4.2. předsedou Druhé komory zvolen Frans WEISGLAS
25.5. parlamentní komory do První komory Generálních stavů se 75 členy
(předsedkyně Yvona E.M.A. TIMMERMAN-BUCK)
27.5. jmenována nová koaliční vláda (MP Jan Peter BALKENENDE, MZV Jaap de
Hoop SCHEFFER)
3.12. poté, co byl jeho předchůdce potvrzen ve funkci generálního tajemníka NATO a
odstoupil z funkce, stal se novým MZV Bernard BOT
prezident Ústřední banky Nizozemí Nout WELLINK
NIZOZEMSKÉ ANTILY
11.8. předsedkyní vlády se stala Mirna LOUISA-GODDET
OMÁN
4.10. volby do Poradní rady (Majlis al-Shoura) s 83 členy (předseda Abdalláh Alí
AL-KUTAJBÍ)
PÁKISTÁN
24.2. I. kolo voleb do Senátu se 100 členy
27.2. II. kolo voleb do Senátu
12.3. na ustavující schůzi Senátu zvolen jeho předsedou Mian Mohammed SOOMRO
23.11. ministerský předseda ohlásil nabídku klidu zbraní na linii dotyku v Kašmíru
k ukončení muslimského svatého měsíce ramadánu jako gesto dobré vůle vůči
Indii
1.12. prezident Mušarráf nabídl Indii stažení armády z Kašmíru, učiní-li totéž
30.12. prezident Mušarráf podepsal ústavní změny zvyšující pravomoci prezidenta
poté, co je 29.12. schválilo Národní shromáždění a 30.12. Senát
31.12. společná schůze federálního parlamentu a poslaneckých sněmoven všech
provincií odhlasovala prodloužení mandátu prezidenta Parvíze Mušarráfa o
dalších pět let
PALAU
18.2. prezident Tommy Esang Remengesau obžaloval u Nejvyššího soudu parlament
pro znemožnění činnosti exekutivy jeho rozhodnutím o rozpočtu na r. 2003
PALESTINA
10.3. Zákonodárná rada schválila zákon o vytvoření funkce předsedy vlády (vstoupil
v platnost 18.3.)

19.3. do funkce předsedy vlády instalován Mahmúd ABBÁS (Abú Mázin)
13.4. prezident jmenoval novou vládu (MZV Nábíl Alí ŠAAS) – parlament ji schválil
29.4.
23.5. vláda přijala americký plán mírového řešení izraelsko-palestinského konfliktu
29.6. militantní organizace al-Fatáh, Hamás a Islámský džihád vyhlásily na podporu
mírového procesu jednostranné tříměsíční zastavení bojů
21.8. Hamás a Islámský džihád odvolaly jednostranné příměří z 29.6.
6.9. odstoupil předseda vlády Mahmúd Abbás, jeho nástupcem nominoval 7.9.
prezident Arafat předsedu Zákonodárné rady Ahmada Kuráju
10.9. novým předsedou vlády jmenoval prezident autonomie Ahmada KURÁJU (Abú
Ala´a)
5.10. prezident vyhlásil výjimečný stav a jmenoval krizový kabinet s 8 členy v čele
s Ahmadem Kurájou (vláda složila slib 7.10.)
9.10. Zákonodárná rada zvolila svým novým předsedou Ibrahíma Abú NADŽARA
12.11. parlament schválil novou vládu Ahmada Kuráji (MZV Nábíl Alí ŠAAS)
PANAMA
3.1. změny ve vládě (novým MZV Harmodio ARIAS CERJACK)
PANENSKÉ OSTROVY USA
6.11.02 parlamentní volby do Senátu s 15 členy (předseda David S. JONES)
PAPUA-NOVÁ GUINEA
10.1. guvernér ostrova Bougainville John Momis oznámil, že prozatímní vláda
ostrova a Bougainvillský lidový kongres by se měly sloučit v Ústavodárné
shromáždění, které ve spolupráci s ústředními orgány připraví ústavu ostrova
IV-V/03 dílčí volby do Národního parlamentu
18.9. Parlament zvolil novým generálním guvernérem Sira Alberta KIPALANA,
který má úřad nastoupit 13.11.2003; k Nejvyššímu soudu však podán protest
proti volbě
13.11. skončil mandát generálního guvernéra Atopareho, úřadujícím generálním
guvernérem se stal předseda Národního parlamentu Bill SKATE
21.11. Nejvyšší soud prohlásil zářijovou volbu Sira Alberta Kipalana generálním
guvernérem za neplatnou
4.12. novým generálním guvernérem zvolen Sir Pato KAKARAYA (nástup
20.1.2004)
PARAGUAY
11.2. Senát odsouhlasil (25:18) zahájení procesu odvolání prezidenta Gonzálese
Macchiho; protože však nebylo dosaženo ústavou předepsané 2/3 většiny
nenabylo toto usnesení právní moci
27.4. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 80 členy (předseda Oscar
Alberto GONZÁLES DAHER) a Senátu se 45 členy (předseda Carlos Mateo
BALMELLI)
27.4. v prezidentských volbách zvítězil Óscar Nicanor DUARTE FRUTOS (37,3%)
před Juliem Césarem Ramónem Franco Gomézem s 24,06 % odevzdaných
hlasů (nástup úřadu 15.8.)
15.8. prezident Duarte Frutos a jeho vláda (MZV Leila RACHID DE COWLES) se
ujali funkce

PERÚ
Zákonodárná moc:

Kongres republiky (Congreso de la República, Dr. Henry
Gustavo PEASE GARCÍA) se 120 členy

8.4. Kongres odsouhlasil obnovení dvoukomorového parlamentu
27.5. prezident vyhlásil na 30 dní výjimečný stav, aby zabránil stávkám a lidovým
nepokojům (s výjimkou 3 provincií zrušen 27.6.)
24.6. poté, co parlament odmítl její návrh daňové reformy, odstoupila vláda Solari de
la Fuenteho
28.6. novou předsedkyní vlády jmenována Beatriz MERINO LUCERO-vá, která
jmenovala svou vládu (MZV Allan WAGNER TIZÓN)
15.12. po výzvě prezidenta ze 13.12. k rezignaci odstoupila premiérka Beatriz Merino
Lucerová a její vláda
15.12. jmenována nová vláda (MP Dr. Carlos FERRERO COSTA, MZV Manuel
RODRÍGUEZ CUADROS)
PITCAIRNSKÉ OSTROVY
19.9. guvernér Richard Fell zbavil funkce komisaře Leona Salta pro údajné obstrukce
při vyšetřování deliktu zneužívání dětí
POBŘEŽÍ SLONOVINY
25.-26.1.
ve francouzském městě Marcoussis dosaženo dohody o ukončení bojů
mezi vládou a vzbouřenci a o jejich zastoupení ve vládě
25.1. podmínky dohody z Marcoussis přijal i prezident Gbagbo, který jmenoval
předsedou vlády Seydou Elimane Diarru a pověřil jej vytvořením vlády národní
jednoty
10.2. slavnostní instalace předsedy prozatímní koaliční vlády Diarry
8.3. v Akkře podepsána dohoda vlády se vzbouřenci o zformování vlády národní
jednoty
10.3. předsedou prozatímní koaliční vlády jmenován Seydou Elimane DIARRA
13.3. oznámeno složení nové koaliční vlády se 41 členem (MZV Mamadou BAMBA)
16.4. prozatímní koaliční vláda se sešla na první schůzi
3.5. podepsána smlouva o úplném příměří mezi rebely z Vlasteneckého hnutí
(Mouvement Patriotique de la Côte d´Ivoire, MPCI) a vládními silami (4.5.
nabyla účinnosti)
13.5. RB OSN schválila vyslání mírové mise MINUCI do země
22.5. ve městě Bouake se k prvním zasedání sešla vláda národní jednoty
5.7. proces stažení vojsk z bojové linie a následného odzbrojení a výměny zajatců
započatý v polovině června, byl zakončen oboustranným prohlášením vlády a
rebelů z MPCI o skončení války na ceremoniálu v prezidentském paláci, kterým
byla formálně ukončena 10-měsíční rebelie
23.9. bývalí vzbouřenci dočasně stáhli své zástupce z prozatímní koaliční vlády,
protože jejich prozatímní ministři obrany a vnitra nebyli potvrzeni ve svých
funkcí a zástupcům vzbouřenců byly místo toho přiděleny méně významné
posty
30.11. armáda vyzvala prezidenta, aby zahájil ozbrojené akce proti vzbouřencům
z MPCI na severu a zabránil tak odtržení severní části země
4.12. mezi vládou a vzbouřenci dosaženo dohody o zahájení odzbrojování rebelů od
15.12.

26.12. do koaliční vlády se vrátili zástupci vzbouřeneckých Nových sil
PODNĚSTERSKO
21.7. zahájeny práce moldavsko-podněsterské smíšené komise pro přípravu federální
ústavy
7.8. vláda předložila návrh struktury a obsahu ústavy budoucí Moldavské federace
POLSKO
7.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
3.3. prezident provedl rekonstrukci vlády po odchodu Polské lidové strany a
vytvoření menšinové vlády SLD a UP (MP a MZV zůstávají)
PORTUGALSKO
7.10. odstoupil ministr zahraničí António Martins da Cruz, jeho nástupkyní se 9.10.
stala Maria Teresa PATRICIO GOUVEIA
PUNTLAND
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:
Soudní moc:
Správní rozdělení:

Somálský stát Puntland
samozvaná autonomní oblast Somálské republiky
prezident plk. Ahmed Abdullahi YUSUF
Poslanecká sněmovna /Golaha wakiillada) s 69 členy
vláda, jíž předsedá ex-offo prezident
Nejvyšší soud
5 oblastí (gobolka)

8.5.02 vojska svrženého prezidenta plk. Ahmeda Abdullahiho Yusufa, odmítajícího
volbu Jamy Alího Jamy za hlavu státu, dobyla obchodní středisko země
Bossasso, což znamená, že Jama, údajně podporovaný přechodnou vládou
Somálska, ztratil prakticky moc nad celou oblastí
17.5. podepsána mírová dohoda mezi prezidentem Yusufem a jedním z jeho hlavních
oponentů, generálem Ade Musou, a dohoda o zastoupení jeho příznivců
v puntlandské vládě
RAKOUSKO
28.2. jmenována nová spolková vláda (MP Dr. Wolfgang SCHÜSSEL, MZV Dr.
Benita-Maria FERRERO-WALDNER)
ROVNÍKOVÁ GUINEA
11.2. jmenována nová vláda (MP Candido Muatetema RIVAS, MZV Pastor Micha
ONDO BILE)
RUMUNSKO
16.6. rekonstrukce vlády (MP i MZV zůstávají) – 19.6. ji schválil parlament
18.-19.10. ve všelidovém referendu schválilo 90 % účastníků novou ústavu umožňující
vstup země do EU
20.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
RUSKO
29.1. předsedou Federální rady znovu zvolen Sergej Michailovič MIRONOV

11.3. prezident jmenoval svým zmocněncem v Severozápadním federálním okruhu
Valentinu MATVIJENKOVOU
26.5. na dalších 6 měsíců zvoleno nové 8-členné předsednictvo Státní rady
27.11. ruská vláda navrhla při jednání MZV Ivanova s prezidenty gruzínských
separatistických republik Abcházsko a Jižní Osetie vytvoření protektorátu
Ruské federace
7.12. parlamentní volby do Státní dumy se 450 členy
7.12. referendum v Permské oblasti a Komisko-permském AO o sloučení do
Permského kraje
10.12. Rada federace rozhodla o konání prezidentských voleb 14.3.2004
22.12. jmenováno nové prezídium Státní rady
24.12. prezidenti Ruska a Ukrajiny podepsali dohodu o Kerčské úžině a Azovském
moři
29.12. na ustavující schůzi Státní dumy zvolen jejím předsedou Boris Vjačeslavič
GRYZLOV
náčelník hlavního štábu námořnictva admirál Viktor KRAVČENKO
RWANDA
23.4. Přechodné národní shromáždění přijalo nový text ústavy, která zavádí
dvoukomorový parlament, složený z Národního shromáždění s 80 členy a Senát
s 26 členy
26.5. lidové referendum schválilo 93 % účastníků návrh nové ústavy
25.8. v prezidentských volbách zvítězil dosavadní prezident Paul KAGAME (95,05
%) před Faustinem Twagiramunguem (3,62 %) a Jeanem Nepomuscene
Nayinzirou (1,33 %)
3.9. poté, co zamítl protest poraženého kandidáta Twagiramungua, prohlásil
Nejvyšší soud vítězem voleb Paula Kagameho (nástup do úřadu 12.9.)
29./30.9. a 2.10. parlamentní volby do Národního shromáždění a Senátu
10.10. ustavující schůze obou komor zvolily předsedy Národního shromáždění (Alfred
MUKEZANFURA) i Senátu (Vincent BIRUTA)
15.10. předsedou vlády jmenován Bernard MAKUZA
19.10. jmenována nová vláda premiéra Makuzy (MZV Charles MURIGANDE) –
nástup 21.10.
ŘECKO
4.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SALVÁDOR
16.3. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 84 členy
IV/03 předsedou Zákonodárného shromáždění zvolen Ciro CRUZ ZEPEDA PEŇA
SAN MARINO
17.12.02 ustavena nová vláda (státní sekretář Fiorenzo STOLFI)
1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Pier Marino MENICUCCI a Giovanni
GIANNONI
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Valeria CIAVATTA a Giovanni
LONFERNINI

SAÚDSKÁ ARÁBIE
30.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
30.11. král předal dekretem větší pravomoci Poradní radě (Majlis al-Shura) se 120
členy, včetně práva na legislativní iniciativu
SENEGAL
8.1. došlo k obnovení srážek mezi vládními vojáky a povstalci z hnutí MFDC
(Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance)
7.10. předseda MFDC Jean-Marie François BIAGUI oznámil ukončení
secesionistických snah v této jižní provincii země, trvajících již 21 let
SEVERNÍ IRSKO
5.3. britský premiér posunul termín konání parlamentních voleb do Severoirského
shromáždění z 1. na 29.5.
1.5. premiér Blair odložil konání voleb do Severoirského shromáždění na podzim
21.10. britská vláda potvrdila termín voleb do Severoirského shromáždění na 26.11.
26.11. parlamentní volby do Severoirského shromáždění se 108 členy (předseda Lord
John ALDERDICE)
SEVERNÍ KYPR
14.12. parlamentní volby do Shromáždění republiky s 50 členy přinesly těsné vítězství
opozici (předsedkyně Dr. Fatma EKENOĞLU)
16.12. odstoupila vláda Derviše Eroğlua
29.12. prezident Denktaš pověřil sestavením vlády Mehmeta Ali TALAT-a
SEVERNÍ MARIANY
1.11. parlamentní volby Sněmovny reprezentantů s 18 členy
SIERRA LEONE
11.3. zahájena činnost Zvláštního soudu pro válečné zločiny spáchané na území
Sierra Leone
14.4. prvním veřejným slyšením svědků o válečných zločinech zahájila činnost
Komise pravdy a smíření
19.9. RB OSN prodloužila mandát ozbrojených sil OSN UNAMSIL o dalších 6
měsíců
SINGAPUR
1. a 29.4.
oznámeny změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SKOTSKO
1.5. volby do Skotského parlamentu se 129 členy (předseda George REID)
14.5. obnovena koaliční vláda prvního ministra Jacka McCONNELLa
SLOVENSKO
15.10. předseda Národní rady určil termín prezidentských voleb na 3.4.2004

SOMALILAND
Republika Somaliland
Státní zřízení:
svrchovaná a nezávislá země
Nejvyšší představitel: prezident republiky Dahir Riyale KAHIM
Zákonodárná moc:
parlament, sestávající ze Sněmovny stařešinů (Golaha Guurtida)
s 82 členy a Poslanecké sněmovny (Golaha Wakiilada) s 82
členy
Výkonná moc:
rada ministrů, které předsedá ex-offo prezident republiky
(MZV Edna Alda ISMAIL)
Soudní moc:
Nejvyšší soud
Správní rozdělení:
6 oblastí (gobolka)
19.4. Národní volební komise oznámila, že v prvních prezidentských volbách 14.4.
zvítězil rozdílem pouhých 80 hlasů dosavadní prezident Dahir Riyale KAHIN
před Ahmedem Mohamedem Silanyem
11.5. Ústavní soud po odvolání poraženého protikandidáta potvrdil vítězství Dahira
Riyale Kahina v dubnových prezidentských volbách
16.5. inaugurován prezident Dahir Riyale KAHIN a jeho vláda (MZV Edna Alda
ISMAIL); úřad viceprezidenta nastoupil Ahmed Yusuf YASIN
SOMÁLSKO
15.2. v keňském Nairobi zahájeno 2. kolo rozhovorů o míru a urovnání krize v zemi
15.6. předseda prozatímního parlamentu Abdallah Derow ISAAK se prohlásil novým
prezidentem Somálska
5.7. více než 300 delegátů IGAD, vlády a 20 ozbrojených frakcí uzavřelo dohodu o
zastavení bojů a přechodném uspořádání federální správy po dobu 4 let, vč.
ustavení prozatímního parlamentu s 351 členy, který by zvolil federálního
prezidenta a ten jmenoval předsedu federální vlády
6.7. na mezinárodní konferenci v Nairobi somálský prezident dohodu odmítl s tím,
že jí bylo dosaženo nedemokraticky a že zástupci vlády překročili pravomoci
11.8. skončilo funkční období prozatímního prezidenta Abdulkassima Salata Hassana
13.9. v nairobskémi předměstí Mbagathi obnovila činnost Somálská komise
národního usmíření, která 15.9. přijala novou prozatímní ústavu země,
Somálskou národní chartu
16.9. prezident Přechodné národní vlády Hassan odešel z konference, kterou prohlásil
za skončenou a jejíž dohodu o přijetí prozatímní ústavy odmítl
18.9. s odvoláním na skončení jeho funkčního období zrušil výbor politických vůdců
konference jeho stanovisko, odmítající Somálskou národní chartu
4.11. Somálská rada národní spásy prohlásila, že se nadále nezúčastní jednání
sponzorovaného IGAD v Nairobi
3.12. novým předsedou prozatímního parlamentu zvolen Gudow MUSTAFA
8.12. prozatímní prezident Salat Hassan odvolal vládu Abshira Faraha Hassana a
novým předsedou vlády jmenoval Abdi Yusufa MOHAMMED-a
30.12. jmenována nová vláda s 38 členy (MZV Hasan Ibrahim YUSUF)
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
18.2. poradní Federální národní rada se 40 členy zvolila svým předsedou Saída
Muhammada Saída AL-GHÁNDÍHO

14.6. vládce emirátu Rás al-Chajma šajch Saqr bin Muhammad al-Qassimi jmenoval
svého 4. syna šajcha Sauda bin Saqr al-Qassimi (1955) následníkem trůnu
v tomto členském státě SAE
SRBSKO
27.1. Národní skupština schválila (166:47) Chartu unie Srbska a Černé Hory
12.3. na následky atentátu zemřel předseda vlády Zoran Djindjić
13.3. úřadujícím předsedou vlády jmenován dosavadní místopředseda Nebojša
ČOVIĆ
18.3. parlament zvolil novým předsedou vlády Zorana ŽIVKOVIĆE
12.8. podstatnou autonomii přislíbila vláda Kosovu, o jehož kontrolu se opětovně
přihlásila
27.8. Národní skupština přijala rezoluci, která vyhlašuje Kosovo za nedílnou součást
Srbska a vyzývá k návratu srbské obyvatelstvo
17.9. termín prezidentských voleb byl stanoven na listopad 2003
14.10. ve Vídni zahájeny rozhovory s představiteli Kosova o dalším osudu této srbské
provincie pod dočasným protektorátem OSN
13.11. předseda vlády oznámil konání předčasných parlamentních voleb 28.12.2003
16.11. prezidentské volby, v nichž zvítězil Tomislav Nikolić se 47,87 % nad prof.
Dragoljubem Mićunovićem s 36,67 %, byly anulovány pro nízkou účast
(38,79 %), která nedosáhla zákonem požadované výše
28.12. předčasné parlamentní volby do Shromáždění s 250 členy
SRBSKO-ČERNÁ HORA
Srbsko-Černá Hora
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:
Soudní moc:

Srbsko a Černá Hora
unie států Srbsko a Černá Hora
prezident Srbska a Černé Hory Dr. Svetozar MAROVIĆ
Skupština Srbska a Černé Hory (Skupština Srbije i Crne Gore)
se 126 členy, voleným v Srbsku (91) a Černé Hoře (35), jejím
předsedou je prof. dr. Dragoljub MIĆUNOVIĆ
rada ministrů, které předsedá ex-offo prezident SČH
ministr zahraničí Goran SVILANOVIĆ
Soud Srbska a Černé Hory

5.2. v platnost vstoupil zákon o ustavení unie Srbska a Černé Hory
25.2. parlamenty Jugoslávie, Srbska a Černé Hory zvolily 126 členů Skupštiny SČH
3.3. ustavující schůze Skupštiny SČH zvolila jejím předsedou prof. dr. Dragoljuba
MIĆUNOVIĆE
7.3. Skupština zvolila prezidentem SČH dr. Svetozara MAROVIĆE
17.3. parlament schválil složení nové vlády, řízené prezidentem Marovićem (MZV
Goran SVILANOVIĆ)
SRÍ LANKA
6.-9.1. 4. kolo rozhovorů mezi vládou a LTTE v Nakhon Pathomu (Thajsko)
7.-8.2. 5. kolo jednání vlády s LTTE v Berlíně
18.-21.3. 6. kolo jednání vlády s LTTE v japonském Hakome
21.4. LTTE stáhla své zástupce z rozhovorů s vládou, plánovaných na 28.4. do
Thajska

15.9. prezidentka Kumaratungová nabídla vytvoření vlády národní jednoty, vedené
dosavadním premiérem Wickremasinghem
19.6. předseda vlády nabídl LTTE nové administrativní uspořádání na severovýchodě země a podíl LTTE na jeho správě
1.11. LTTE zveřejnila plán, ve kterém navrhla zřízení přechodné autonomní vlády na
severovýchodě ostrova se samosprávou ve věcech financí, půdy, zákonodárství
a veřejného pořádku
4.11. z obav opozice o výsledky jednání vlády s LTTE o autonomii pozastavila
prezidentka Kumaratungová činnost parlamentu a provedla změny ve vládě
5.11. prezidentka vyhlásila výjimečný stav
7.11. prezidentka vyzvala k vytvoření vlády národní jednoty, což dosavadní premiér
odmítl
18.11. prezidentka a předseda vlády jmenovali společnou komisi pro řešení
vnitropolitické krize
19.11. sešel se parlament, jehož předseda Joseph Michael Perera označil rozhodnutí
prezidentky o pozastavení činnosti parlamentu za nezákonné
21.11. prezidentka určila, že do 15.12. musejí být vyřešeny její spory s vládou ohledně
jednání s LTTE
29.11. předseda vlády Wickremasinghe odmítl návrh prezidentky na společnou
kontrolu ministerstva obrany
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
17.1. změny ve vládě (novým MZV Martial Beti MARACE)
15.3. státním převratem svržen prezident Patassé, novým se prohlásil vůdce převratu
generál François BOZIZÉ
16.3. nový prezident rozpustil parlament a vládu a pozastavil platnost ústavy
23.3. novým předsedou vlády jmenován Abel GOUMBA
1.4. jmenována nová vláda s 28 členy ( MZV Abou Karim MECKASSOUA)
29.5. prezident Bozizé schválil vytvoření Přechodné národní rady s 98 členy jako
poradního a zákonodárného orgánu pro přechodné období, který má do 30
měsíců připravit novou ústavu a uspořádat všeobecné volby; jejím předsedou
jmenován Nicolas TIANGAYE
11.12. prezident odvolal vládu premiéra Goumby, který se 15.12. stal viceprezidentem
12.12. sestavením nové vlády pověřen Célestin Le Roi GAOUMBALE
15.12. nově jmenovaný premiér sestavil novou prozatímní vládu (MZV Charles Hervé
WÉNÉZOUI)
SÚDÁN
23.1.- 7.2. rozhovory vlády se vzbouřenci z Armády lidového osvobození Súdánu
(SPLA) probíhaly v keňském městě Machakos
2.4. prezident Bašír se setkal s vůdcem Hnutí pro lidové osvobození Súdánu Johnem
Garangem a dohodl se s ním na zahájení rozhovorů v Nairobi (zahájeny 7.4.)
31.5. oznámeno, že 5. kolo jednání vlády a představitelů SPLM v Keni skončilo
neúspěchem
7.7. začalo další kolo jednání mezi vládou a SPLM v Nairobi
19.7. dohoda o klidu zbraní mezi vládou a vzbouřenci z pohoří Nuba z 23.12.2002
byla prodloužena
5.9. v Keni zahájeny rozhovory mezi vůdcem SPLA (SPLM) Johnem Garangem a
viceprezidentem Ali Osmanem Tahá o oživení mírového procesu, obnoveného
11.8. rozhovory zástupců obou stran v Nairobi

24.9. v keňském městě Naivasha dosaženo dohody mezi vládou a SPLA o uspořádání
bezpečnostních poměrů na jihu země
5.12. v Saúdské Arábii podepsána mírová dohoda vlády s vzbouřeneckou Národní
demokratickou aliancí (NDA), působící v Darfúru
5.12. dohodu o uzavření mírové smlouvy podepsali na poradě v Lake Naivasha
viceprezident Ali Osman Tahá a vůdce SPLA John Garang
23.12. zástupci vlády a SPLA se dohodli na vytvoření vlastní měny v jižních
provinciích a na dělení výnosů z těžby ropy mezi sever a jih
SVATÁ HELENA
X/03 úřad guvernéra nastoupil Michael CLANCY
SVATÝ TOMÁŠ
16.7. vojenští vzbouřenci vedení velitelem vojenské akademie mjr. Fernandem
„Cobo“ Pereirou provedli státní převrat, svrhli vládu prezidenta de Menezese a
rozpustili parlament; ustavena Rada národní spásy (Junta de Salvacion
nacional) se 3 členy (Pereira, Alercio a Sabino Santos)
18.7. zahájeny rozhovory mezi vládou a vzbouřenci o podmínkách návratu prezidenta
de Menezese
23.7. poté, co podepsal dohodu o obnově demokratického zřízení a vytvoření nové
vlády národní jednoty s předsedou Rady národní spásy Pereirou, vrátil se do
země prezident de Menezes. Součástí dohody, připravené mezinárodními
zprostředkovateli, je i svolání parlamentu za účelem schválení všeobecné
amnestie (parlament ji přijal jednomyslně 24.7.).
SVAZIJSKO
2.4. změny ve vládě (novým MZV Roy FANOURAKIS) – schváleny parlamentem
23.4.
20.-21.9. primární volby do Poslanecké sněmovny ( Tinkhundla, House of Assembly)
s 65 členy a Senátu (House of Senate) s 30 členy
29.9. po vyhlášení voleb jmenována prozatímní vláda (MP Paul SHABANGU)
18.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Tinkhundla s 55 volenými a 10
jmenovanými členy
14.11. po jmenování členů Senátu přijal král Mswati novou ústavu země
17.11. jmenoval člena královského rodu novým předsedou vlády (Absalom Themba
DLAMINI)
26.11. jmenována nová vláda (MZV Mabili David DLAMINI), králem schválena 3.12.
SÝRIE
2.-3.3. parlamentní volby do Lidové rady s 250 členy
9.3. na ustavující schůzi zvolen předsedou parlamentu Muhammad Nadží al-UTARI
10.9. poté, co vláda premiéra Muhammada Mustafy Mera odstoupila, byl novým
předsedou vlády jmenován předseda Lidové rady Muhammad Nadží al-UTARI
18.9. premiér Utari jmenoval novou vládu (MZV Farúk al-ŠARA´A))
ŠALOMOUNOVY OSTROVY
21.6. premiér Kemakeza požádal Austrálii a Nový Zéland o vojenský zákrok proti
militantům, kteří zapálili několik vesnic a zabili desítky lidí na ostrově
Guadalcanal

30.6. Fórum tichomořských ostrovů (PIF) schválilo australský návrh na vyslání
mírových sil na ostrovy, zmítané vnitřními rozbroji
10.7. parlament přijal nabídku PIF z 30.6. na vyslání intervenčních vojsk
17.7. parlament přijal zákon umožňující vstup 2000 příslušníků zahraničních
policejních a vojenských sil na území státu
24.7. v rámci akce „Helpen Fren“ se vylodily první jednotky mezinárodních
ozbrojených sil, tvořených příslušníky Austrálie, Nového Zélandu, Fidži, Papuy
Nové Guineje a Tongy
30.7. vůdce Malaitských orlů (MEF) Jimmi Rasta souhlasil s odevzdáním zbraní
mezinárodním mírovým jednotkám k 15.8.
13.8. předák guadalcanalských separatistů z Isatutu Feedom Movement Harold Keke
se vzdal mezinárodním ozbrojeným silám a byl obžalován z vraždy
15.8. ozbrojenci z MEF odevzdali své zbraně a tak de facto ukončili ozbrojené srážky
na ostrovech
ŠPANĚLSKO
26.10. baskický premiér Ibarretxe navrhl svolání referenda k autonomii Baskicka
formou „volného přidružení ke Španělsku“; 31.10. tento návrh jako protiústavní
odmítla ústřední vláda
náčelník Štábu obrany admirál Antonio MORENO BARBERÁ
ŠVÉDSKO
10.9. v předvečer referenda o přijetí společné evropské měny zavražděna při atentátu
ministryně zahraničí Anna Lindhová
11.9. úřadujícím ministrem zahraničí jmenován Jan KARLSSON
3.10. novou ministryní zahraničí jmenována Laila FREIVALDS
ŠVÝCARSKO
1.1. nástup nového prezidenta (Pascal COUCHEPIN), viceprezidentky (Ruth
METZLER-ARNOLD) a nové vlády (MZV Micheline CALMY-REY) do úřadu
19.10. parlamentní volby do Národní rady s 200 členy (předseda Max BINDER)
9.11. II. kolo parlamentních voleb do Rady kantonů se 46 členy (předseda Fritz
SCHIESSER)
10.12. parlament zvolil prezidentem na r. 2004 Josepha DEISS-e a viceprezidentem
Samuela SCHMIDT-a a schválil složení nové vlády (MZV Micheline CALMYREY) – nástup úřadu 1.1.2004
prezident podnikatelského sdružení Economie-suisse Rudolf RAMSAUER
TÁDŽIKISTÁN
18.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
22.6. 93 % oprávněných voličů schválilo (96,4%) ve všelidovém referendu 122
dodatků k ústavě, které mj. umožní opětovné zvolení prezidenta republiky do
funkce
THAJSKO
8.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

TCHAJVAN
1.9. začalo vydávání pasů s označením „Republic of China – Taiwan“, které
vyvolalo nepokoje ve veřejnosti
30.9. USA varovaly před vyhlášením nezávislosti země na Číně poté, co prezident
slíbil zrevidovat její ústavu
27.11. parlament schválil zákon o referendu k ústavním a hlavním politickým
otázkám, který umožní vyhlášené všelidového hlasování o příp. nezávislosti
země (prezident podepsal 31.12.)
7.12. prezident oznámil., že s prezidentskými volbami se bude 20.3.2004 konat i
referendum o stažení čínských raket mířících na ostrov
TOGO
1.6. v prezidentských volbách zvolen opět Gnassingbe EYADÉMA s 57,79 %
odevzdaných hlasů před Emmanuelem Bobem Akitanim se 33,69 % hlasů
1.7. ustavena nová vláda (MP Koffi SAMA, MZV Yao Roland KPOTSRA)
30.7. novým ministrem zahraničí jmenován Kokou Biossey TOZOUN
TOKELAU
2002 předsedou Rady faipule (hlavou vlády) zvolen Aliki Faipule Pio TULA
24.11. MZV Nového Zélandu oznámil, že při příležitosti připravované návštěvy
generální guvernérky na ostrovech bude uzavřena dohoda o zásadách
partnerství mezi Novým Zélandem a Tokelau, která představuje poskytnutí větší
samostatnosti Tokelau, které se stane samosprávným územím ve volném
přidružení k Novému Zélandu jako mají Cookovy ostrovy a Niue
TONGA
16.10. Zákonodárné shromáždění schválilo ústavní změny
TRINIDAD A TOBAGO
14.2. novým prezidentem zvolen prof. George Maxwell RICHARDS se 43 hlasy
proti Ganace Ramdialovi s 25 odevzdanými hlasy volitelů (nástup 17.3.)
7.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
TURECKO
11.3. odstoupil premiér Abdullah Gül a jeho vláda, novým předsedou vlády
jmenován Recep Tayyip ERDOĞAN a pověřen sestavením nové vlády
14.3. jmenována nová vláda (MZV Abdullah GÜL)
29.7. parlament schválil částečnou amnestii pro kurdské ozbrojence z PKK
30.7. parlament schválil další reformu, usnadňující přístup země k EU
2.9. kurdští militanti z Kurdského kongresu svobody a demokracie (Kadek), bývalí
příslušníci PKK, odvolali jednostranné příměří, vyhlášené před 4 lety, protože
turecká vláda odmítá dát Kurdům více svobod a občanských práv
30.9. poté, co 29.9. vyloučil Nejvyšší apelační soud DEHAP z posledních
parlamentních voleb, podala DYP a další 2 politické strany protest k Nejvyšší
volební radě, požadující buď redistribuci parlamentních mandátů nebo
anulování výsledků mimořádných parlamentních voleb z listopadu 2002
4.10. Nejvyšší volební rada odmítla požadavek na prohlášení posledních
parlamentních voleb neplatnými

TURKMENISTÁN
21.2. ministr zahraničí Rašid Meredov jmenován místopředsedou vlády
6.4. parlamentní volby do Majlisu s 50 členy (předseda Owezgeldy ATAJEV)
15.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
TURKS A CAICOS
24.4. I. kolo voleb do Zákonodárné rady s 19 členy skončily setrváním Dereka H.
Taylora v úřadě hlavními ministra po třetí období za sebou
7.8. II. kolo voleb do Zákonodárné rady
15.8. novým předsedou Výkonné rady se stal Michael MISICK
TUVALU
24.6. novým předsedou Parlamentu byl zvolen Faimalaga LUKA
9.9. generálním guvernérem jmenován Sir Faimalaga LUKA (úřad nastoupil 1.11.)
17.10. novým předsedou Parlamentu zvolen Otinielu Tauteleimalae TAUSI
UGANDA
3.3. za zprostředkování biskupa Macbetha Ocholy byla uzavřena dohoda mezi
vládou a vzbouřenci z LRA (Lord´s Resistance Army) o zastavení bojů
23.5. jmenována nová vláda (MP Apollo NSIMBABI, MZV James Wambogo
WAPAKHABULO)
UKRAJINA
25.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
2.9. odvolán ministr zahraničí Anatolij Zlenko, novým jmenován Konstatyn
HRYŠČENKO
24.12. parlament chválil řadu ústavních změn, mj. i volbu prezidenta parlamentem
24.12. prezidenti Ruska a Ukrajiny podepsali dohodu o Kerčské úžině a Azovském
moři
30.12. Ústavní soud rozhodl o tom, že prezident Kučma může v r. 2004 kandidovat
potřetí na funkci hlavy státu
URUGUAY
7.12. ve všelidovém referendu odmítlo 60 % voličů zákon o privatizaci trhu s naftou
USA
7.1
22.1.
30.1.
1.3.
22.5.

předsedou Sněmovny reprezentantů zvolen J. Dennis HASTERT
Senát potvrdil jmenování Thomase RIDGE ministrem vnitřní bezpečnosti
Senát potvrdil jmenování Johna SNOW-a ministrem financí
ustaveno ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security)
demisi oznámila ředitelka Úřadu pro ochranu životního prostředí Christie
WHITMAN
10.6. novým náčelníkem Štábu armády jmenován generál Peter SCHOOMAKER
1.10. ministrem námořnictva schválen Gordon ENGLAND
28.10. novým ředitelem Úřadu pro ochranu životního prostředí jmenován Mike
LEAVITT
ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Mitch DANIELS, zástupce předsedy Sboru
náčelníků štábů generál Peter PACE, náčelník štábu pozemních vojsk generál Eric
SHINASEKInám. ministra obchodu Joseph BOGOSIAN, náměstkyně MZV pro

globální otázky Paula DOBRIANSKI, náměstkyně MZV pro Jižní Asii Christina
ROCCA, náměstkyně MZV pro západní Afriku Pamela BRIDGEWATER, náměstek
ministra financí George MULLINAX, náměstek ministra obrany Douglas FEITH,
náměstek ministra vnitřní bezpečnosti Charles McQUEARY
UZBEKISTÁN
14.3. novým ministrem zahraničí jmenován Sadik SAFAJEV (schválen 17.3.)
24.-25.4. Oli Majlis přijal ústavní změny omezující pravomoci prezidenta ve prospěch
předsedy vlády
5.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
10.12. prezident odvolal premiéra Otkira Sultanova a novým předsedou vlády
jmenoval Šavkata MIRZIJAJEV-a
11.12. parlament potvrdil nového premiéra a jeho vládu (MZV Sadik SAFAJEV)
VANUATU
18.11. provedeny změny ve vládě, z níž odešli zástupci Svazu stran středu
dosavadního místopředsedy Vohora (MZV Moana Carcasses KALOSIL)
19.12. Národní shromážděni zvolilo svým novým předsedou Rogera ABIUT-a
VATIKÁN
28.9. papež jmenoval 31 nových kardinálů a tak rozšířil počet členů Svatého kolegia
na 194 členů (mezi nimi je i dosavadní ministr zahraničí Jean-Louis Tauran)
8.10. novým ministrem zahraničí jmenován arcibiskup Giovanni LAJOLO
VELKÁ BRITÁNIE
4.2. Dolní sněmovna odmítla vládní návrh druhé etapy reformy Sněmovny lordů
o volbě všech jejích členů, takže zůstává zachován stav po 1. etapě, kdy je
Horní sněmovna složena z 92 dědičných lordů, 26 duchovních a cca 600 na
doživotí jmenovaných peerů
12.5. na protest proti politice vlády v Iráku odstoupila ministryně mezinárodního
rozvoje Clare Shortová, novou se stala baronka Valerie AMOS-ová
12.6. změny ve vládě (ministrem zdravotnictví John REID, vůdcem vlády v Dolní
sněmovně a Lordem–strážcem pečeti Peter HAIN, vůdcem vlády v Horní
sněmovně a Lordem-předsedou Tajné rady lord WILLIAMS of Mostyn,
ministrem dopravy a ministrem pro Skotsko Alistair DARLING a ministrem
pro ústavní záležitosti, který přebírá kompetence zrušených ministerstev pro
záležitosti Skotska a Walesu a úřadu Lorda- Kancléře, se stal lord Charles
FALCONER of Thoroton) a zřízení Nejvyššího soudu (Supreme Court)
18.9. vláda navrhla další reformu Sněmovny lordů, která odvolává zbývajících 92
doživotních peerů a ruší úřad Lorda-Kancléře
6.10. změny ve vládě (vůdcem vlády v Horní sněmovně a Lordem-předsedou Tajné
rady baronka Valerie AMOS of Brondesbury, ministryní mezinárodního rozvoje
Hilary BENN-ová)
VENEZUELA
7.1. předsedou Národního shromáždění zvolen Francisco José AMELIACH ORTA
22.1. Nejvyšší soud nařídil zastavení příprav právně závazného referenda o zkrácení
funkčního období prezidenta
11.4. pod kuratelou OAS dosaženo předběžné dohody vlády s mimoparlamentní
opozicí o konání referenda k setrvání prezidenta v úřadu

29.5. podepsána dohoda vlády s opozicí o řešení politické krize a uspořádání
závazného referenda o zkrácení funkčního období prezidenta Cháveze
12.6. provládní poslanci bojkotovali zasedání Národního shromáždění, aby zabránili
přijetí legislativy umožňující odvolání prezidenta Cháveze
4.8. Nejvyšší soud nařídil parlamentu, aby do 10 dní jmenoval Národní volební
komisi pro konání referenda o zkrácení mandátu prezidenta Cháveze (NS to
6.8. odmítlo)
12.9. pro formální nedostatky odmítla Národní volební komise verifikovat podpisy
pod peticí opozice na vypsání referenda o setrvání prezidenta v úřadu
21.11. zahájena kampaň 37 opozičních poslanců ke sběru podpisů pod petici za
referendum k setrvání prezidenta Cháveze ve funkci
25.11. viceprezident Rangel oznámil, že téměř 8 milionů voličů žádá svolání referenda
o odvolání 38 opozičních poslanců z funkce
1.12. skončilo 4-denní shromažďování podpisů pod opoziční petici za svolání
referenda o odvolání prezidenta Cháveze z funkce
WALES
1.5. volby do Velšského národního shromáždění se 60 členy (předseda Lord Daffyd
ELIS-THOMAS)
7.5. jmenována nová vláda (první ministr Rhodri MORGAN)
WALLIS A FUTUNA
20.1. předsedou Územní rady jmenován Kamaliele „Maie“ MULILOTO
11.3. volby do Územního shromáždění s 20 čl. (předseda Victor BRIAL)
ZAMBIE
10.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
ZÁPADNÍ SAHARA
30.1. RB OSN prodloužila mandát mise OSN MINURSO do 31.3.2003
28.5. mise OSN obnovena až do 31.7.2003
12.7. POLISARIO vyslovilo svou připravenost přijmout tzv. Bakerův plán mírového
urovnání sporu o Západní Saharu, který počítá s okamžitým uspořádáním voleb
pod marockou svrchovaností a uspořádání referenda o budoucnosti země do 4
let
19.10. XI. sjezd fronty POLISARIO zvolil novým generálním tajemníkem a
prezidentem Saharské arabské demokratické republiky Mohameda
ABDELAZIZE
30.10. jmenována nová vláda (MP Abdelkader Taleb OUMAR, MZV Mohamed
Salem Oul SALEK)
NATO
22.9. Rada NATO jmenovala novým generálním tajemníkem Jakoba (Jaap) Gijsberta
DE HOOP SCHEFFER-a (nástup funkce 5.1.2004)
vrchní velitel sil NATO v Evropě generál James L. JONES, zástupce náčelníka štábu
Vrchního velení spojeneckých sil v Evropě admirál Roberto CESARETTI

