ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2015
ABCHÁZSKO
16.3. odstoupil premiér Beslan Tikovič Butba, úřadujícím předsedou vlády se stal
Šamil Omarovič ADZYNBA
20.3. novým předsedou vlády jmenoval prezident Artura Arťomoviče MIKVABIA-u
AFGHÁNISTÁN
1.1.
zahájena nová mise NATO Resolute Support na výcvik afghánské armády
12.1. oznámeno složení nové vlády s 25 členy (MZV Salahuddin RABBANI)
28.1. parlament schvaluje 151 hlasem ministra zahraničí Rabbáního
1.2.
nová vláda složila slib a ujala se funkce
16.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2210 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNAMA do 17.3.2016
21.4. prezident jmenoval dalších 16 ministrů a tak dokončil sestavování své vlády
15.7. vůdce Talibánu mulla Muhammad Umar údajně podpořil mírová jednání s
vládou
30.7. poté, co vedení Talibánu přiznalo úmrtí svého vůdce mully Muhammada Umara
před dvěma roky, byl do čela hnutí zvolen jeho dosavadní zástupce mulla
Achtar Muhammad MANSÚR; 1.8. oznámila Nejvyšší rada Talibánu, že nebyla
v otázce výběru nového vůdce konzultována
15.10. prezident USA oznámil na žádost afghánské vlády setrvání amerických
ozbrojených sil v počtu 5.500 mužů v zemi i po r. 2016, a to z důvodu
neuspokojivé bezpečnostní situace a územních zisků hnutí Talibán
ALANDY
18.10. parlamentní volby do Parlamentu se 30 členy proběhly za volební účasti 70,3 %
(předsedkyně Britt LUNDBERG)
25.11. poměrem hlasů 18:5 zvolil Parlament předsedkyní vlády (landråd) Katrin
SJÖGREN-ovou
ALBÁNIE
prezident republiky Bujar Faik NISHANI, předseda vlády Edi Kristaq RAMA
ALŽÍRSKO
14.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
29.12. parlamentní volby do poloviny z 96 mandátů Národní rady se 144 členy,
volených nepřímo členy oblastních a místních lidových shromáždění
ANDORRA
5.1.
úřad nastoupil nový osobní zástupce francouzského prezidenta (viguier) Thierry
LATASTE
1.3.
parlamentní volby do Generální rady s 28 členy proběhly za účasti 65,62 %
oprávněných voličů
23.3. úřadující hlavou vlády se stal Gilbert SABOYA SUNYÉ
23.3. předsedou Generální rady byl znovu zvolen Vicenç Mateu ZAMORA
31.3. Generální rada zvolila novou hlavou vlády znovu Antoni MARTÍ PETIT-a,
kterého podpořilo 15 poslanců, zatímco protikandidát Josep Pintat obdržel 7
hlasů

1.4.

úřad nastoupila nová vláda (MP Antoni MARTÍ PETIT, MZV Gilbert
SABOYA SUNYÉ)

ANGUILLA
22.4. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 11 členy proběhly za účasti
73,2 % oprávněných voličů (předsedkyně Barbra WEBSTER-BOURNE)
23.4. hlavním ministrem byl zvolen Victor Franklin BANKS
ARGENTINA
26.2. šéfem kabinetu byl jmenován Aníbal Domingo FERNÁNDEZ
9.8.
v primárních prezidentských volbách zvítězil Daniel Osvaldo Scioli (38,67 %)
před Mauriciem Macrim Blanco (30,12 %), Sergio Tomásem Massou
(20.57 %), Margaritou Stolbizerovou (3,47 %), Nicolásem del Caňo (3,25 %),
Adolfem Rodríguezem Saá (2,09 %), Victorem de Gennaro (0,47 %), Manuelou
Castaňeirovou (0,46 %), Alejandrem Bodartem (0,42 %), Mauriciem Yattahem
(0,30 %) a Raúlem Albarracínem (0,18 %); účast 74,91 %
25.10. v 1. kole prezidentských voleb za účasti 81,23 % registrovaných voličů uspěli
Daniel Osvaldo Scioli s 37,08 % a Mauricio Macri Blanco s 34,15 %
odevzdaných hlasů, kteří postupují do 2. kola 22.11.; na dalším místě se
umístil Sergio Tomás Massa (21,39 %), Nicolás del Caňo (3,23 %), Margarita
Stolbizer (2,51 %) a Adolfo Rodríguez Saá (1,64 %), 7,5 % hlasů bylo
neplatných či prázdných
25.10. parlamentní volby do Národního kongresu, sestávajícího ze Senátu se 72 členy
a Poslanecké sněmovny se 257 členy, se konaly za účasti 74,91 % oprávněných
voličů
22.11. ve 2. kole prezidentských voleb byl za účasti 80,93 % oprávněných voličů
zvolen prezidentem Mauricio MACRI BLANCO, který získal 51,34 %
odevzdaných hlasů, zatímco jeho soupeř Daniel Osvaldo Scioli 48,66 %
(inaugurace 10.12.)
22.11. nově zvolený prezident nominoval na funkci šéfa kabinetu Marcose PEŇA-u
24.11. nominováni členové nové vlády (MZV Ing. Susana MALCORRA), která složila
slib 10.12.
9.12. když federální soudce nařídil ukončení mandátu prezidentky Fernándezové de
Kirchner na 24. hodinu, stal se na 12 hodin úřadujícím prezidentem nově
zvolený prozatímní předseda Senátu Federico PINEDO dokud nově zvolený
prezident Macri nepřezval 10.12. ve 12,00 hodin úřad a nesložil ústavou
předepsanou přísahu
10.12. inaugurace prezidenta Macriho, viceprezidentky Marty Gabriely MICHETTI a
jejich vlády
10.12. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Dr. Emilio MONZÓ a předsedkyní
Senátu Marta Gabriela MICHETTI
ARMÉNIE
6.12. celonárodní referendum schválilo za účasti 50,78 % oprávněných voličů změny
ústavy, vč. přechodu od prezidentského na parlamentní systém vlády; 66,20 %
hlasujících se vyslovilo pro změny ústavy, 33,80 % jich bylo proti
7.12. opoziční Arménský národní kongres se obrátil na Ústavní soud se žádostí o
anulování výsledků referenda, které byly podle něj zfalšovány

ATHOS
14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistasia na roční období
nastoupil geron (opat) kláštera Velká Lavra PÁVLOS
AUSTRÁLIE
6.7.
v Sydney se sešlo 40 nejvyšších představitelů domorodého obyvatelstva a
obyvatel ostrovů Torresovy úžiny s premiérem a vůdcem opozice, aby
posoudilo ústavní změny, které mají uznat postavení domorodého obyvatelstva
kontinentu jako plnohodnotných občanů Australského svazu
22.7. skupina labouristických poslanců chce podat návrh na změnu ústavy a
prohlášení země republikou; předpokládají, že tento návrh 24.7. podpoří i
celostátní konference Strany práce
2.8.
odstoupila předsedkyně Poslanecké sněmovny Bronwyn Bishop, obviněná ze
zneužití veřejných finanční prostředků pro stranické účely
4.8.
premiér odmítl návrh vůdců domorodých obyvatel, aby ústavní změna
představující jejich uznání za občany první kategorie byla s nimi předem
konzultována než bude v r. 2017 předložena k celostátnímu referendu
10.8. novým předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Anthony David Hawthorn
„Tony“ SMITH
14.9. premiér Abbott ohlásil svou demisi poté, co jej ve vnitrostranických volbách
předsedy poměrem 54:44 porazil Malcolm Bligh TURNBULL, který se stal
novým předsedou vlády (přísahu složil 15.9.)
20.9. jmenována nová vláda (MZV Julie Isabel BISHOP), která se funkce ujala 21.9.
ÁZERBAJDŽÁN
1.11. parlamentní volby do Národního shromáždění se 125 členy se konaly za účasti
55,73 % oprávněných voličů
24.11. předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Ogtay S. ASADOV
BANGLADÉŠ
6.6.
premiéři Bangladéše a Indie podepsali v Dháce historickou dohodu o
zjednodušení společné státní hranice, která předpokládá vzájemnou výměnu
více než 150 enkláv na opačném území; země si nyní vymění enklávy, jejichž
obyvatelé si budou moci zvolit, ve kterém státě chtějí žít
31.7. Bangladéš a Indie si vyměnily 162 malých enkláv (111 v Bangladéši, 51 v
Indii), které vznikly při uzavírání lokálních mírových smluv v 18. století
BARBUDA
1.4.
úřad předsedy Rady Barbudy nastoupil David SHAW
BARMA
17.2. následkem ozbrojených srážek, zahájených 9.2. v oblasti Kokang na čínské
hranici vzbouřenci z chanské Armády Myanmarské národní demokratické
aliance (MNDAA), zde prezident vyhlásil tříměsíční výjimečný stav a předal
správu území do rukou ozbrojených sil
31.3. za přítomnosti prezidenta Thein Seina podepsala vláda rámcovou dohodu o
příměří se 16 rebelskými skupinami (s výjimkou rebelů z Kokangu, kteří se
jednání nezúčastnili)
25.6. přestože pro ni hlasovala většina poslanců (388), požadované ústavní většiny
664 hlasů nebylo dosaženo a tak byla zamítnuta změna ústavy, která by rušila

zákaz kandidovat na úřad prezidenta osobám, jejichž příbuzní mají cizí státní
občanství, resp. by rušila povinné penzum poslanců, volených za ozbrojené síly
8.7.
volební komise oznámila, že první svobodné všeobecné volby se uskuteční
8.11.2015
15.10. vláda uzavřela smlouvu o celonárodním příměří s osmi z 15 ozbrojených
vzbouřeneckých skupin, s nimiž o jejím uzavření jednala dva roky; na smlouvě,
jejímiž mezinárodními svědky se staly mj. OSN, EU, Indie a Čína, se podílejí i
Karenský národní svaz (KNU) a Národně osvobozenecká armáda Ta´angu a
Kokangu, zatímco Kačjinská armáda nezávislosti (KIA) a Spojená armáda státu
Wa (UWSA) jsou mezi těmi sedmi rebelantskými skupinami, které nakonec
konečný text smlouvy odmítly podepsat
8.11. parlamentní volby do obou komor Svazového parlamentu (Pyidaungsu
Hluttaw), tj. Lidového a Národního shromáždění, se 664 členy proběhly za
účasti 69,72 % (Lidové shromáždění), resp. 69,82 % registrovaných voličů
(Národní shromáždění)
2.12. předsedkyně vítězné politické strany, Národní ligy pro demokracii, Do Aung
Schan Su Ťij navštívila prezidenta Thein Seina a vrchního velitele ozbrojených
sil generála Min Aung Hlainga, aby s nimi zahájila jednání o předání moci v
lednu 2016, kdy skončí funkční období stávajícího parlamentu
BAŠKORTOSTÁN
1.1.
úřad hlavy republiky nastoupil Rustem Zakijevič CHAMITOV
BELIZE
28.9. premiér Barrow doporučil generálnímu guvernérovi rozpustit Poslaneckou
sněmovnu a předčasné parlamentní volby vyhlásit na 4.11.
4.11. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 32 členy se konaly za
účasti 72,68 % registrovaných voličů
9.11. jmenována nová vláda (MP Dean Oliver BARROW, MZV Wilfred Peter
ELRINGTON)
BĚLORUSKO
16.1. předsedou Rady republiky byl zvolen Michail Vladimirovič MJASNIKOVIČ
11.10. v prezidentských volbách byl za účasti 87,22 % registrovaných voličů popáté
zvolen do čela státu Aleksandr Hryharjevič LUKAŠENKO, který obdržel
83,47 % odevzdaných hlasů (inaugurace 6.11.); na dalších místech se umístili
Taccjana Mikalajevna Karatkevič (4,44 %), Sjarhej Hajdukevič (3,30 %) a
Nikolaj Ulachovič (1,67 %), 6,32 % voličů hlasovalo proti všem kandidátům,
0,8 % hlasů bylo neplatných
BENIN
26.4. parlamentní volby do Národního shromáždění s 83 členy se konaly za účasti
65,88 % oprávněných voličů
20.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Adrien HOUNGBÉDJI
18.6. jmenována nová vláda (MP Lionel ZINSOU, MZV Saliou AKADIRI)
BHÚTÁN
2.8.
úřad ministra zahraničí převzal Lyonpo DAMCHO DORJI, jmenovaný do
funkce 31.7.

BOLÍVIE
21.1. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Lilly Gabriela MONTAÑO
VIAÑA a předsedou Senátu José Alberto GONZÁLES SAMANIEGO
22.1. prezident Morales inaugurován do úřadu na další funkční období
23.1. jmenována nová vláda (MZV David CHOQUEHUANCA)
27.9. Národní kongres schválil změnu ústavy, která umožní prezidentu Moralesovi
ucházet se o znovuzvolení, protože předcházející volby se konaly podle staré
ústavy; v únoru 2016 bude změna ústavy předložena k vyjádření celonárodnímu
referendu
BOSNA A HERCEGOVINA
10.2. předsednictvo jmenovalo novým předsedou vlády Denise ZVIZDIĆ-e,
poměrem hlasů 28:5 jej 11.2. schválila Sněmovna reprezentantů
16.2. předsedou Sněmovny národů byl zvolen Bariša ČOLAK, prvním
místopředsedou Ognjen TADIĆ a druhým místopředsedou Safet SOFTIĆ
31.3. poměrem hlasů 26:7 schválila Sněmovna reprezentantů vládu premiéra
Zvizdiće (MZV Igor CRNADAK)
17.7. funkci předsedy představenstva převzal Dragan ČOVIĆ
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
16.7. poměrem 45:0 při 31 abstencích schválilo Národní shromáždění konání
referenda o působnosti federálního Ústavního soudu nad občany Republiky
srbské
FEDERACE BOSNA A HERCEGOVINA
10.2. parlament potvrdil ve funkci prezidenta Marinka ČAVARA-u
1.4.
úřad nastoupil nový předseda vlády Fadil NOVALIĆ
BOUGAINVILLE
11.-25.5. v prezidentských volbách byl znovu zvolen John MOMIS, který získal
53,3 % odevzdaných hlasů, zatímco Ismael Toroama 19,2 %, Sam Kauona
15,5 % a Sam Akoitai 12 % hlasů
BRAZÍLIE
1.1.
nástup prezidentky Rousseffové do nového funkčního období, stejně jako nové
vlády (MZV Mauro Luiz Iecker VIEIRA)
1.2.
předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Eduardo COSENTINO DA
CUNHA a předsedou Federálního senátu znovu José Renan VASCONCELOS
CALHEIROS
2.10. změny ve vládě (MZV zůstává)
2.12. předseda Poslanecké sněmovny zahájil proces sesazení prezidentky v
souvislosti s údajným zneužitím rozpočtovaných prostředků v r. 2014; k jeho
pokračování je třeba získat podporu 2/3 členů Poslanecké sněmovny
16.12. generální prokurátor Rodrigo Junot vznesl obvinění z korupce a praní
špinavých peněz proti předsedovi Poslanecké sněmovny Eduardo Cunhovi,
který inicioval proces odvolání prezidentky
18.12. Nejvyšší soud rozpustil komisi Poslanecké sněmovny ustavenou v otázce
sesazení prezidentky Rousseffové a svěřil větší pravomoci Senátu blokovat
proces odvolání hlavy státu, zahájený 2.12.

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
8.6.
parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 15 členy
8.6.
předsedkyní Poslanecké sněmovny byla znovu zvolena Ingrid MOSESSCATLIFFE
BRUNEJ
22.10. měny ve vládě, při nichž sultán Sir Hassanal Bolkiah převzal portfej ministra
zahraničních věcí
BURKINA FASO
19.7. změny ve vládě (MZV Moussa NÉBIÉ)
29.8. Ústavní rada odmítla šest kandidátů, ucházejících se o funkci prezidenta v
říjnových volbách, mj. i kandidáta kdysi vládnoucího Kongresu pro demokracii
a pokrok Eddie Constance Konboiga, a 16 dalších do prezidentské volby
připustila; 52 kandidátů o mandát poslance bylo rovněž radou odmítnuto
17.9. poté, co 16.9. zatkli úřadujícího prezidenta Michela Kafanda a předsedu vlády
Isaaka Zidu, rozpustili příslušníci prezidentské gardy prozatímní vládu a její
orgány; moci se ujala Národní rada pro demokracii (Conseil National pour la
Démocratie) v čele s brigádním generálem Gilbertem DIENDÉRE-m
17.9. předseda rozpuštěného přechodného parlamentu – Přechodné národní rady –
Moumine Chérif Sy se prohlásil v souladu s ústavou novým prezidentem země
19.9. poté, co AU rozhodla o vyloučením Burkiny Faso, dohodli její emisaři –
prezidenti Beninu a Senegalu – navrácení do úřadu civilního prezidenta
Michela KAFANDO
20.9. předseda Národní rady pro demokracii generál Diendére trvá na setrvání rady u
moci do prezidentských voleb, plánovaných na 11.10.
22.9. v jednáních s představiteli armády, která se 21.9. vydala z posádek k hlavnímu
městu, odmítl generál Diendére odstoupit ve lhůtě, kterou mu stanovil velitel
armády generál Pingrenoma Zagre
22.9. předseda přechodného parlamentu rozpustil prezidentskou gardu (RSP)
23.9. mezi vůdci převratu a velením armády uzavřena dohoda o návratu civilních
orgánů státní moci; téhož dne byl za přítomnosti prezidentů Ghany a Nigeru a
viceprezidenta Nigérie do funkce znovu uveden prozatímní prezident Michel
KAFANDO
25.9. znovu ustavená vláda prozatímního premiéra Yacouby Isaaka Zidy rozhodla na
svém prvním zasedání po navrácení do úřadu o rozpuštění prezidentské gardy
(RSP)
29.11. parlamentní volby do Národního shromáždění se 127 členy se konaly za účasti
60,13 % oprávněných voličů
29.11. prezidentem byl za účasti 59,99 % registrovaných voličů zvolen Roch Marc
Christian KABORÉ, který získal 53,49 % odevzdaných hlasů (inaugurace
29.12.); na dalších místech se umístili Zéphirin Diabré (29,65 %), Tahirou
Barry (3,09 %), Bénéwendé S. Sankara (2,77 %), Ablassé Ouédraogo (1,93 %),
Saran Séréme (1,73 %), Victorien Barnabé Wendkouni Tougouma (1,63 %),
Jean- Baptiste Natama (1,36 %), Issaka Zampaligré (1,22 %), Adama Kanazoé
(1,21 %), Ram Ouédraogo (0,68 %), Maurice Denis Salvador Yaméogo
(0,49 %), Boukaré Ouédraogo (0,48 %) a Françoise Toé (0,26 %), neplatné
hlasy (3,47 %)
30.12. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Salif DIALLO

BURUNDI
26.4. násilné střety vypukly v Bujumbuře poté, co vládní strana CNDD-FDD již
potřetí nominovala prezidenta Nkurunzizu jako svého kandidáta do
prezidentských voleb, ačkoliv to opozice považuje za protiústavní
5.5.
Ústavní soud potvrdil, že třetí kandidatura stávajícího prezidenta je legální,
protože na první funkční období byl jmenován parlamentem a nikoliv zvolen v
přímé volbě občany
11.5. prezident Nkurunziza odmítl nátlak EU a USA na odložení prezidentských
voleb, které se mají konat v červnu t.r.
13.5. v době prezidentovy státní návštěvy Tanzánie ohlásil generál Godefroid
Niyombaré jeho sesazení a převzetí politické moci armádou
14.5. jak ohlásil náčelník generálního štábu generál Prime Niyongabe, pokus části
armády o sesazení prezidenta byl potlačen, 17 nejvýznamnějších vzbouřenců
zatčeno a obviněno (prezident Nkurunziza se vrátil do vlasti 15.5.)
18.5. pro podezření ze spolupráce s pučisty odvolal prezident mj. i ministra zahraničí
Laurenta Kavakureho; jeho nástupcem byl téhož dne jmenován Alain Aimé
NYAMITWE
4.6.
na nátlak sousedních států, OSN i dalších mocností rozhodla vláda o odložení
parlamentních a prezidentských voleb na 26.8., tj. až na sám ústavní limit
(parlamentní volby se měly původně konat 5.6. a prezidentské 26.6.)
12.6. 17 opozičních stran se dohodlo na společném bojkotu srpnových voleb,
opoziční předák Agathon Rwasa však oznámil, že se prezidentu Nkurunzizovi v
prezidentských volbách postaví, budou-li splněny minimální podmínky
25.6. viceprezident Gervais Rufyikiri opustil zemi, protože se cítil ohrožen na životě
poté, co nepodpořil úsilí prezidenta Nkurunzizy o třetí mandát; do Belgie měl
rovněž odletět předseda Národního shromáždění Pie Ntavyohanyuma
29.6. parlamentní volby do Národního shromáždění se 121 členy se konaly za volební
účasti 74,32 % oprávněných voličů.
21.7. prezidentské volby s 8 kandidáty, z nichž tři opoziční po registraci odstoupili,
ale na hlasovacích lístcích jejich jména zůstala; vítězem se stal Pierre
NKURUNZIZA se ziskem 69,41 % odevzdaných hlasů před Agathonem
Rwasou (18,99 %), Gérardem Nduwayo (2,14 %), Jeanem Minanim (1,36 %),
Jacquesem Bigirimanou (1,01 %), Domitienem Ndayizeyem (0,71 %), Jeanem
De Dieu Mutabazim (0,16 %) a Sylvestrem Ntibantungayou (0,14 %); volební
účast dosáhla 73,44 % registrovaných voličů, neplatných hlasů bylo 3,66 % a
prázdných lístků 2,43 % (inaugurace 20.8.)
24.7. parlamentní volby do Senátu se 43 členy, z toho 36 nepřímo volenými členy
komunálních rad v příslušném obvodu
30.7. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Pascal NYABENDA
14.8. předsedou Senátu byl zvolen Révérien NDIKURIYO
20.8. inaugurace nově zvoleného prezidenta Nkurunzizy, slib složili i první a druhý
viceprezident, Gaston SINDIMWO a Joseph BUTORE
24.8. oznámeno složení nové vlády (MZV Alain Aimé NYAMITWE), která
nastoupila 25.8.
23.12. rozhodnutí prezidenta Nkurunzizy ucházet se o kontroverzní třetí mandát za
sebou vedlo k vytvoření Republikánských sil Burundi (FOREBU), které
vyhlásily záměr jej svrhnout
28.12. v ugandském Entebbe byly pod patronátem AU zahájeny rozhovory mezi
zástupci vlády a opoziční koalice o řešení politické krize v zemi a souvisejícího
násilí na obyvatelstvu

30.12. prezident odmítl rozmístění mírových sil AU na území státu a pohrozil útokem
burundské armády na jejich příp. příslušníky
COOKOVY OSTROVY
22.4. vysokým komisařem novozélandské vlády byl jmenován Nick HURLEY
CURAÇAO
31.8. odstoupil premiér Ivar Onno Odwin Asjes
1.9.
novým předsedou vlády byl jmenován Bernard WHITEMAN
10.11. rezignoval premiér Whiteman
16.11. sestavením nové vlády byl guvernérem pověřen opět Bernard WHITEMAN
23.11. sestavena nová vláda, kterou jmenoval guvernér 30.11.
ČAD
23.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ČEČENSKO
19.4. zemřel emír Ali Abú MUCHAMMAD (vl. jménem Aliaschab Alibutovič
Kebekov)
V/2015
novým emírem se stal Muchammad Abú Usman GIMRINSKIJ (vl.
jménem Magomed Alijevič Sulejmanov)
11.8. emír Gimrinskij zabit při útoku vládních vojsk
ČESKO
20.1. svou rezignaci oznámila předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, dne
22.1. byl prezidentem jejím nástupcem jmenován prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL,
Ph.D.
31.1. odstoupil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, dne 2.2. se úřadující
hejtmankou stala Ing. Eva VALJENTOVÁ
10.2. svou demisi k 1.3. podala ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena Válková,
CSc.
9.3.
hejtmanem Karlovarského kraje byl zvolen JUDr. Martin HAVEL, který
obdržel 32 z 37 platných hlasů členů krajského zastupitelstva, 8 zastupitelů
abstenovalo
12.3. novým ministrem spravedlnosti byl jmenován JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D.
28.4. prezidentem Svazu průmyslu a dopravy byl jeho valnou hromadou znovu
zvolen Ing. Jaroslav HANÁK
4.5.
funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR převzal generálporučík Ing.
Josef BEČVÁŘ, kterého téhož dne jmenoval prezident republiky
5.6.
prezident odvolal z funkce ministra školství Marcela Chládka, řízením
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pověřil ministryně práce a
sociálních věcí Michaelu Marksovou
17.8. novou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy byla jmenována Mgr.
Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D.
ČÍNA
4.5.
prezident ČLR se v Pekingu sešel s předsedou vládnoucí nacionalistické strany
Tchajwanu Kuomintang Erikem Ču, aby jednali o urovnání sporu kolem
politiky „jediné Číny“; jde o první setkání na tak vysoké úrovni za posledních
šest let

7.11.

v Singapuru se poprvé od r. 1949 na historickému summitu sešel předseda ÚV
KS Číny (a prezident ČLR) Si Ťin-pching s předsedou Kuomintangu (a
prezidentem Čínské republiky na Tchajwanu) Ma Jing-ťiou

ČUVAŠSKO
10.6. ruský prezident přijal demisi hlavy státu Michaila Ignatěva, kterému 29.8.
skončí mandát, a jmenoval jej úřadující hlavou státu do nových voleb
13.9. za účasti 58,65 % oprávněných voličů byl hlavou státu zvolen Michail
Vasiljevič IGNATĚV, který získal 65,54 % odevzdaných hlasů, zatímco Oleg
Nikolajev 14,73 %, Valentin Šurčanov 12,76 % a Konstantin Subbotin 3,35 %
(inaugurace 19.9.)
DÁNSKO
27.5. premiérka Thorning-Schmidtová vyhlásila předčasné parlamentní volby na
18.6. a navrhla rozpuštění stávajícího Folketingu
18.6. předčasné parlamentní volby do Parlamentu se 179 členy proběhly za účasti
85,89 % oprávněných voličů
19.6. premiérka Thorning-Schmidtová předala královně svou rezignaci
22.6. královna pověřila sestavením nové vlády Larse Løkke RASMUSSEN-a
28.6. jmenována nová vláda (MZV Kristian JENSEN)
3.7.
předsedkyní Folketingu byla zvolena Pia KJAERSGAARD-ová
DOMINICA
20.2. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla opět zvolena Alix Boyd KNIGHTS
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
16.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Abel MARTÍNEZ DURÁN
a předsedkyní Senátu znovu Cristina LIZARDO MÉZQUITA
DŽIBUTSKO
13.2. zemřel předseda Národního shromáždění Idriss Arnaoud Ali
1.3.
novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Mohamed Ali HOUMED
EGYPT
8.1.
Vrchní volební komise oznámila konání parlamentních voleb do Poslanecké
sněmovny s 567 členy ve dvou fázích; 1. fáze se koná 22.-23.3., 2. fáze
proběhne 26.-27.4.
1.3.
Nejvyšší soud zrušil zákon o volbách do parlamentu jako protiústavní;
hlasování, které mělo začít 22.3., tak bude odloženo
5.3.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
26.7. vláda o tři měsíce prodloužila výjimečný stav na Sinajském poloostrově
30.8. Volební komise oznámila, že odkládané a 1.3. Nejvyšším soudem zrušené
parlamentní volby se uskuteční ve dvou etapách; 18. a 19. 10. ve 14
governorátech a 22. a 23.11. ve 13 governorátech
12.9. kvůli korupční aféře ministra zemědělství Salaha Helala odstoupila vláda;
prezident pověřil sestavením nového kabinetu Sharifa ISMAIL-a
19.9. prezident jmenoval novou vládu (MP Šaríf ISMÁÍL /Sharif Ismail/, MZV Sámí
ŠUKRÍ /Sameh Shoukry/)

18.10. zahájena 1. etapa parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny s 596 členy s
tím, že 27. a 28. 10. proběhlo 2. kolo v obvodech, kde poslanec nebyl zvolen v
prvním kole
22.11. zahájena 2. etapa parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny s 596 členy s
tím, že 1. a 2. 12. proběhlo 2. kolo v obvodech, kde poslanec nebyl zvolen v
prvním kole (průměrná volební účast 28,27 %)
EKVÁDOR
14.5. předsedkyní Národního shromáždění znovu zvolena Gabriela Alejandra
RIVADENEIRA BURBANO
4.2.
za bojkotu opozice schválilo Národní shromáždění poměrem hlasů 100:8 při
jedné abstenci 15 změn ústavy, mj. i zrušení limitu pro počet mandátů
prezidenta, které může vykonávat jedna osoba
ESTONSKO
1.3.
parlamentní volby do Státního shromáždění se 101 členem proběhly za účasti
64,23 % oprávněných voličů
30.3. předsedou Státního shromáždění byl opět zvolen Eiki NESTOR
31.3. prezident požádal premiéra Taavi Rõivase, aby sestavil novou vládu
8.4.
poměrem hlasů 58:40 schválil parlament novou vládu (MP Taavi RÕIVAS,
MZV Keit PENTUS-ROSIMANNUS), která se funkce ujala 9.4.
1.7.
odstoupil ministr zahraničí Keit Pentus-Rosimannus, úřadujícím ministrem se
stal Jürgen LIGI
15.7. novou ministryní zahraničí byla jmenována Marina KALJURAND (nástup do
úřadu 16.7.)
ETIOPIE
24.5. parlamentní volby do Rady lidových zástupců s 547 členy se konaly za účasti
93,22 % oprávněných voličů
5.10. nepřímé volby do Rady federace se 153 členy oblastními státními radami
5.10. předsedou Rady lidových zástupců byl opět zvolen Abadula GEMEDA DEGO
a předsedou Rady federace Yalew ABATE
6.10. premiér Ato Hailemariam DESALEGN BOSHE jmenoval novou vládu (MZV
Dr. Tedros ADHANOM GHEBREYESUS)
FAERSKÉ OSTROVY
1.9.
parlamentní volby do Sněmovny (Løgtingu) se 33 členy se konaly za účasti
88,8 % registrovaných voličů
15.9. předsedou Sněmovny byl zvolen Páll á REYNATÚGVU
15.9. jmenována nová vláda (MP Aksel Vilhelmsson JOHANNESEN, MZV Poul
Johan Sundberg MICHELSEN)
FIDŽI
3.2.
premiér oznámil, že země odstraní britský Union Flag ze své vlajky a
10.10.2015 při příležitosti 45. výročí nezávislosti zavede nový symbol, který
bude vybrán v celonárodní anketě
12.10. Parlament zvolil novým prezidentem Jioji Konousi KONROTE-ho, který získal
31 hlasů, zatímco jeho protikandidát Ratu Epeli Ganilau 14 hlasů (inaugurace
12.11.)

FILIPÍNY
16.6. na ceremoniálu ve městě Maguindanao odevzdali za přítomnosti prezidenta
Aquina příslušníci milicí Islámské fronty osvobození Morů (MILF) první
symbolickou část 75 zbraní v rámci mírové dohody z r. 2012 a 145 jich
vstoupilo do vládních Islámských ozbrojených sil autonomní oblasti
Bangsamoro
FINSKO
19.4. parlamentní volby do Sněmu se 200 členy proběhly za účasti 70,05 %
oprávněných voličů
28.4. odstoupil premiér Alexander Stubb a prezident pověřil sestavením nové vlády
Juhu Sipilä
28.5. Sněm schválil poměrem hlasů 128:62 novým předsedou vlády Juhu Petri
SIPILÄ
29.5. jmenována nová vláda (MZV Timo SOINI)
29.5. předsedkyní Sněmu byla zvolena Maria LOHELA
23.9. Sněm vyslovil poměrem hlasů 104:60 důvěru vládě premiéra Sipilä
FRANCIE
14.11. v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži 13.11. vyhlásil prezident výjimečný
stav na 15 dní, jehož příp. prodloužení podléhá souhlasu parlamentu
19.11. na žádost vlády schválilo Národní shromáždění poměrem hlasů 551:6 při jedné
abstenci prodloužení výjimečného stavu na 3 měsíce; 20.11. je schválil i Senát,
když pro něj hlasovalo 336 senátorů a nikdo nebyl proti
13.12. prezidenty jednotlivých regionů byli ve druhém kole zvoleni (% hlasů
získaných v 1. a 2. kole): Philippe RICHERT (Alsace-Champagne-ArdenneLorraine, 25,8 - 48,4), Alain ROUSSET (Aquitanie-Limousin-PoitouCharentes, 30,4 – 44,3), Laurent WAUQUIEZ (Auvergne-Rhône-Alpes, 31,7 –
40,6), Marie-Guite DUFAY (Bourgogne-Franché-Comte, 23 – 34,7), Jean-Yves
LE DRIAN (Bretagne, 34,9 – 51,4), François BONNEAU (Centre-Val de Loire,
24,3 – 35,4), Gilles SIMEONI (Corse, 17,6 – 35,3), Valérie PÉCRESSE (Île-deFrance, 30,5 – 43,8), Carole DELGA (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénnés,
24,4 – 44,8), Xavier BERTRAND (Nord-Pas-Calais-Picardie, 25 – 57,8), Hervé
MORIN (Normadie, 27,9 – 36,4), Bruno RETAILLEAU (Pays de la Loire, 33,5
– 42,7) a Christian ESTROSI (Provence-Alpes-Côte d´Azur, 26,5 – 54,8)
18.12. regionální rada oblasti Bretagne s 83 členy zvolila formálně prezidentem JeanaYves LE DRIAN-a, regionální rada oblasti Centre-Val de Loire se 77 členy
zvolila formálně prezidentem Françoise BONNEAU-a, regionální rada oblasti
Île-de-France s 209 členy zvolila formálně prezidentkou Valérii PÉCRESSEovou, regionální rada oblasti Pays de la Loire s 93 členy zvolila formálně
prezidentem Bruna RETAILLEAU-a a regionální rada oblasti Provence-AlpesCôte d´Azur se 123 členy zvolila formálně prezidentem Christiana ESTROSIho
prezident François Gérard HOLLANDE
FRANCOUZSKÁ GUAYANA
13.12. se ziskem 54,6 % byl ve 2. kole předsedou Regionální rady zvolen znovu
Rodolphe ALEXANDRE, když jeho strana obsadila 35 z 51 míst rady
16.12. novým prefektem byl jmenován Martin JAEGER, který se funkce ujal
11.1.2016

18.12. Regionální rada zvolila prezidentem nově ustavené collectivité territoriale,
sjednocující pravomoci departementu a oblasti, Rodolpha ALEXANDRE
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
15.9.14
předsedou Shromáždění byl zvolen Marcel TUIHANI
GABON
27.2. předsedkyní Senátu byla zvolena Lucie MILEBOU-AUBUSSON
11.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
GAGAUZSKO
22.3. ve volbách guvernéra zvítězila Irina Fjodorovna VLAH, která získala 51 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 15.4.), na dalších místech se umístili Nicolae
Dudoglo
(19,1 %), Valeri Feodorovic Ianioglo (8 %) a Dumitru Vasilevic
Croitor
(6,2 %); volební účast dosáhla 58,1 % oprávněných voličů
GAMBIE
5.1.
novou MZV byla jmenována Neneh MacDOUALL-GAYE (úřad převzala 6.1.)
18.6. oznámeno nové jméno prezidenta, Sheikh Profesor Alhaji Dr. Yahya A.J.J.
JAMMEH Babili Mansa
12.12. prezident Yahya Jammeh prohlásil zemi islámskou republikou
GIBRALTAR
26.5. rezignoval guvernér Sir Dutton s účinností od 28.9.
28.9. území opustil guvernér Sir James Dutton, úřadující guvernérkou se stala Alison
MacMILLAN
1.10. novým guvernérem byl jmenován generálporučík Edward Grant Martin DAVIS
19.10. premiér Picardo oznámil konání parlamentních voleb 26.11.
26.11. parlamentní volby do Parlamentu se 17 členy proběhly za účasti 70,77 %
oprávněných voličů (předseda Adolfo John CANEPA)
GRENADA
24.12.14 předsedou Senátu byl zvolen Chester A.A. HUMPHREY
GRUZIE
29.4. po odstoupení již sedmého ministra se rozpadla vláda premiéra Irakli
Garibašviliho
1.5.
premiér Irakli GARIBAŠVILI jmenoval novou vládu (MZV Tamar
BERUČAŠVILI), kterou Parlament 9.5. schválil poměrem hlasů 87:38
1.9.
změny ve vládě (MZV Giorgi KVIRIKAŠVILI)
23.12. svou rezignaci oznámil předseda vlády Irakli Garibašvili, 25.12. byl jeho
nástupcem jmenován dosavadní ministr zahraničí Giorgi KVIRIKAŠVILI
30.12. poměrem hlasů 86:28 schválil Parlament jmenování Giorgi Kvirikašviliho
předsedou vlády, v níž ho ve funkci ministra zahraničí nahradí Mikheil
DŽANELIDZE
GUADELOUPE
2.4.
předsedkyní nově zřízené Departementální rady se stala Josette BORELLINCERTIN

13.12. se ziskem 57,5 % byl ve 2. kole předsedou Regionální rady zvolen Ary
CHALUS, když jeho strana obsadila 28 ze 41 míst rady
18.12. Regionální rada zvolila formálně svým předsedou Ary CHALUS-e
GUATEMALA
14.1. předsedou Kongresu republiky na období do 14.1.2016 byl zvolen Luis
Armando RABBÉ TEJADA
8.5.
odstoupila viceprezidentka Roxana Baldetti, novým viceprezidentem byl 14.5.
jmenován Alejandro MALDONADO AGUIRRE
24.8. prezident Peréz Molina odmítl odstoupit kvůli obvinění z účasti na korupční
aféře, do které je mj. zapleteno osm členů jeho vlády a bývalá viceprezidentka
Roxana Baldetti, kteří již rezignovali
1.9.
Kongres zbavil hlasy všech přítomných poslanců imunity prezidenta Otto
Peréze Molinu, obviněného z řízení a organizování defraudace státních financí
3.9.
poté, co na něj byl vydán zatykač, odstoupil 2.9. prezident Peréz; úřadující
hlavou státu se stal dosavadní viceprezident Héctor Alejandro Baltazar
MALDONADO AGUIRRE
6.9.
v 1. kole prezidentských voleb za účasti 71,33 % oprávněných voličů zvítězili
James „Jimmy“ Ernesto Morales Cabrera se ziskem 23,85 % a Sandra Julieta
Torres Casanova se ziskem 19,76 % odevzdaných hlasů, kteří postupují do 2.
kola 25.10.; na dalších místech se umístili kandidáti Manuel Antonio Baldizón
Méndez (19,64 %), Alejandro Giammattei (6,45 %), Zury Maité Rios Sosa de
Weller (5,89 %), Lizardo Sosa (5,33 %), Mario David García (4,63 %), Roberto
González Díaz-Durán (3,45 %), Mario Estrada (3,45 %), Juan Guillermo
Gutiérrez (3,10 %), Miguel Ángel Sandoval (2,11 %), José Ángel López
(0,91 %), Luis Fernando Pérez (0,86 %), Aníbal García (0,58 %), neplatné a
prázdné hlasovací lístky 0,09 %
6.9.
parlamentní volby do Kongresu republiky se 158 členy se konaly za účasti
71,13 % registrovaných voličů
16.9. Kongres republiky zvolil novým viceprezidentem Juana Alfonso FUENTES-e
SORIA
25.10. novým prezidentem byl za účasti 56,32 % oprávněných voličů zvolen James
Ernesto MORALES CABRERA, který získal 67,44 % odevzdaných hlasů,
zatímco Sandra Julieta Torres Casanova 32,56 % (inaugurace 14.1.2016)
GUAYANA
28.2. aby jeho vládě nemohlo vyslovit nedůvěru, rozpustil prezident Národní
shromáždění
11.5. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění s 65 členy skončily
za účasti 72,19 % oprávněných voličů těsným vítězstvím (50,3 %) opoziční
koalice Partnerství pro národní jednotu a Aliance pro změnu (APNU+AFC),
vedená brigadýrem ve výslužbě Davidem Grangerem
16.5. úřad prezidenta nastoupil brigadýr ve výslužbě David Arthur GRANGER
16.5. novým předsedou vlády byl jmenován Moses NAGAMOOTOO
20.5. slib složila nová vláda (MZV Carl GREENIDGE)
10.6. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Barton SCOTLAND
GUERNSEY
6.9.
zemřel dosavadní guvernér Peter B. Walker, úřadujícím guvernérem se stal
bailliff Sir Richard COLLAS

GUINEA
11.10. v prezidentských volbách zvítězil za volební účasti 68,36 % dosavadní
prezident Alpha CONDÉ, který obdržel 57,85 % odevzdaných hlasů, na dalších
místech se umístili Mamadou Cellou Dalein Diallo (31,44 %), Sidya Touré
(6,01 %), Dr. Faya Lansana Millimouno (1,38 %), El Hadj Papa Koly
Kourouma (1,31 %), Lansana Kouyaté (1,16 %), Georges Gandhi Faraguet
Tounkara (0,50 %) a Marie Madeleine Valery Dioubaté (0,33 %); inaugurace
14.12.
13.10. pozorovatelé OSN potvrdili legální průběh prezidentských voleb, i když jejich
průběh byl poněkud dezorganizovaný; reagovali tak na požadavek opozice z
12.10. na jejich opakování, protože byly údajně zfalšované
23.12. odstoupil předseda vlády Mohamed Said Fofana, 26.12. byl jeho nástupcem
jmenován Mamady YOULA (29.12. se ujal svého úřadu)
GUINEA – BISSAU
18.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2203 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNIOGBIS do 29.2.2016
13.8. po sporu s premiérem Domingosem Simoes Pereirou odvolal prezident jeho
vládu
20.8. novým předsedou vlády byl prezidentem jmenován Baciro DJÁ
7.9.
jmenována nová vláda (MZV Rui Dias DE SOUZA)
9.9.
odstoupil premiér Baciro Djá poté, co Nejvyšší soud označil jeho jmenování za
protiústavní, neboť nebylo konzultováno s politickými stranami zastoupenými v
parlamentu
17.9. vedení vládnoucí strany navrhlo prezidentovi jmenovat předsedou vlády
Carlose CORREIA-u, kterého téhož dne prezident jmenoval
2.10. premiér Correia předložil návrh složení své vlády prezidentovi, který jej 6.10.
odmítl a vyžádal si předložení nového návrhu
13.10. jmenována nová vláda (MZV Artur SILVA)
HAITI
14.1. protože na mimořádném zasedání 12.1. Poslanecká sněmovna ani Senát
neschválily dohodu o prodloužení jejich mandátů, vypršel mandát oběma
komorám parlamentu 12.1. a prezident bude nadále vládnout pomocí dekretů
16.1. odstoupila úřadující předsedkyně vlády Florence Duperval Guillaumeová
16.1. úřad předsedy vlády nastoupil Evans PAUL, a to bez schválení Poslaneckou
sněmovnou, která byl mezitím rozpuštěna
19.1. jmenována nová vláda s 18 členy (MZV Duly BRUTUS), která 20.1. složila
ústavou předepsaný slib
24.1. vláda instalovala devítičlennou Prozatímní volební radu, která má zorganizovat
dlouho odkládané parlamentní volby
29.1. předsedou Senátu byl zvolen Riché ANDRIS
12.3. volební rada stanovila datum parlamentních (9.8.) a prezidentských (25.10.)
voleb
5.4.
odstoupil ministr zahraničí Duly Brutus, úřadujícím ministrem se 27.4. stal
ministr obrany Lener RENAULD
9.8.
parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 119 člen a dvou třetin Senátu, tj.
20 senátorů, se konaly za účasti 17,82 % oprávněných voličů; 2. kolo v
nerozhodnutých obvodech proběhne 25.10.
7.9.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

14.10. RB OSN schválila rezoluci č. 2243 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
MINUSTAH do 15.10.2016
25.10. prezidentské volby s více než 50 kandidáty vyhráli Juvenel Moise (32,76 %) a
Jude Célestin (25,29 %), kteří postupují do 2. kola 27.12.; na dalších místech se
umístili Jean-Charles Moise (14,27 %), Maryse Narcisse (7,10 %), Eric Jean
Baptiste (3,63 %), Jean Henry Céant (2,50 %), Sauveur Pierre Etiénne (1,94 %),
Irvenson Steven Benoit (1,15 %), Steeve Khawly (1,08 %), Samuel Madistin
(0,88 %), Jean-Chavennes Jeune (0,67 %), Maxo Joseph (0,57 %), Jean Clarens
Renois (0,57 %), Chavennes Jean Baptiste (0,48 %), Mario Andresol (0,47 %),
Edmonde Supplice Beauzile (0,38 %), Amos André (0,31 %), Aviol Fleurant
(0,31 %), Jean Bony Alexandre (0,29 %), Daniel Dupiton (0,24 %), Renold
Jean-Claude Bazin (0,23 %), Michel Fred Brutus (0,20 %), Joseph G. Varnel
Durandisse (0,18 %), Charles Henri Baker (0,18 %), Marie Antoinette Gautier
(0,18 %), Yves Daniel (0,17 %), Jephthé Lucien (0,16 %), Simon Dieuseul
Desras (0,16 %), Westner Polycarpé (0,15 %), Jean Hervé Charles (0,14 %),
Jean Paleme Mathurin (0,14 %), Jacques Sampeur (0,14 %), Mathias Pierre
(0,12 %), Joseph Harry Bretous (0,12 %), Dalvius Gerard (0,11 %), Michelet
Nestor (0,11 %), Fresnel Larosiliére (0,11 %), Newton Louis St. Juste (0,11 %),
Jean Wiener Theagene (0,10 %), Michel André (0,08 %), René Julien (0,08 %),
Vilaire Cluny Duroseau (0,08 %), Antoine Joseph (0,07 %), Jean Ronald
Cornely (0,07 %), Jean Bertin (0,07 %), Marc-Arthur Drouillard (0,05 %),
Roland Magloire (0,05 %), Emmanuel Joseph Georges Brunet (0,05 %), Jean
Poincy (0,05 %), Kesler Dalmacy (0,05 %), Diony Monestime (0,05 %), Nelson
Flecourt (0,05 %), Joe Marie Judie C. Roy (0,04 %), Luckner Desir (0,03 %) a
proti všem kandidátům (1,43 %)
25.10. 2. kolo parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny (v 29 obvodech) a Senátu
(v 6 obvodech)
21.12. na neurčito odložily úřady 2. kolo prezidentských voleb, plánovaných na 27.12.
HONDURAS
8.1.
úřad ministra zahraničí nastoupil Arturo CORRALES ÁLVAREZ
HONGKONG
22.4. vláda zveřejnila návrh reformy volebního zákona, podle níž se má v r. 2017
volit nová hlava správy; reforma neobsahuje požadavky demonstrantů z r. 2014
na neomezenou kandidaturu uchazečů
18.6. Zákonodárné shromáždění za účasti 37 poslanců (23 jich abstenovalo) zamítlo
poměrem hlasů 8:28 zákon o reformě volebního zákona o volbách nového
nejvyššího představitele, přičemž přijetí zákona vyžadovalo souhlas 47
poslanců; hlasování znamená, že volba v r. 2017 bude provedena podle
dosavadní úpravy
CHILE
11.3. předsedou Senátu byl zvolen Patricio WALKER PRIETO
17.3. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Marco Antonio NUNEZ LOZANO
6.5.
prezidentka vyzvala vládu k rezignaci, aby mohla jmenovat nový kabinet
11.5. prezidentka jmenovala novou vládu (MZV Heraldo Benjamín MUŇOZ
VALENZUELA)
14.10. prezidentka Bacheletová ohlásila zahájení příprav nové ústavy země, která má
být projednána parlamentem v r. 2017 a následně předložena ke schválení

8.11.

všelidovému referendu; současnou ústavu z r. 1980 zavedl režim generála
Pinocheta a neodpovídá demokratickým standardům
vláda protestuje proti vyhlášení okresu La Yarada – Los Palos na sporném
území v Peru, které mu v r. 2014 přiznal Mezinárodní soudní dvůr, aby vyřešil
dlouholetý hraniční spor mezi Chile a Peru

CHORVATSKO
11.1. ve 2. kole prezidentských voleb zvítězila Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ,
která obdržela 50,74 % odevzdaných hlasů (slib složila 15.2., úřad převzala
18.2.), zatímco její protikandidát Ivo Josipović 49,26 %; volební účast dosáhla
59,06 %
8.11. parlamentní volby do Shromáždění se 151 členy se konaly za účasti 60,82 %
registrovaných voličů
23.12. po měsíčním vyjednávání vítězů voleb pověřila prezidentka vytvořením nové
vlády Tihomira OREŠKOVIĆ-e
28.12. ustavující schůze Shromáždění zvolila jeho předsedou Željka REINER-a
INDIE
6.1.
úřad guvernéra státu Meghalaya nastoupil Keshari Nath TRIPATHI
8.1.
úřad guvernéra státu Uttarkhand nastoupil Krishand Kant PAUL
9.1.
úřad guvernéra státu Mizorám nastoupil Aziz QURESHI
9.1.
prezidentský režim byl vyhlášen ve státu Džammú a Kašmír
16.1. guvernér státu Haryana Kaptan Singh SOLANKI převzal i úřad guvernéra státu
Paňdžáb a správce území Chandigarh poté, co mandát jeho předchůdce
Sivradže Pátila skončí 21.1. (nástup do úřadu 22.1.); guvernér státu Radžasthán
Kalyan SINGH převzal i úřad guvernéra státu Himáčalpradéš, neboť guvernérce
Urmile Singhové skončí mandát 24.1. (nástup do úřadu 28.1.)
28.3. odvolán guvernér Mizorámu Aziz Qureshi, jehož portfolio převzal guvernér
státu Západní Bengálsko Keshari Nath TRIPATHI (nástup do úřadu 4.4.)
12.5. guvernérkou státu Jarkhand byla jmenována Draupadi MURMU (úřad
nastoupila 18.5.), její předchůdce Syed AHMED byl jmenován guvernérem
Manipuru (nástup do úřadu 16.5.); J.P. RAJKHOWA byl jmenován guvernérem
státu Arunáčal Pradéš (nástup do úřadu 1.6.), jeho předchůdce Nirbhay
SHARMA se stal guvernérem státu Mizorám (nástup do úřadu 26.5.), zatímco
novými guvernéry byli jmenováni Tathagata ROY v Tripuře (nástup 20.5.) a V.
SHANMUGANTHAN ve státu Meghalaya (nástup do úřadu 20.5.)
28.5. hlavní ministr státu Tripura Manik Sarkar oznámil, že vláda odvolala
kontroverzní zákon o boji proti vzbouřencům z února 1997, který uděloval
mimořádné pravomoci ozbrojeným silám v jejich boji proti separatistickým
vzbouřencům
6.6.
premiéři Indie a Bangladéše podepsali v Dháce historickou dohodu o
zjednodušení společné státní hranice, která předpokládá vzájemnou výměnu
více než 150 enkláv na opačném území; země si nyní vymění enklávy, jejichž
obyvatelé si budou moci zvolit, ve kterém státě chtějí žít
31.7. Indie a Bangladéš si vyměnily 162 malých enkláv (111 v Bangladéši, 51 v
Indii), které vznikly při uzavírání lokálních mírových smluv v 18. století
8.8.
novým guvernérem státu Bihár byl jmenován Ram Nath KOVIND (nástup
16.8.), zatímco do čela státu Himáčalpradéš byl jmenován Acharya Dev VRAT
(nástup 12.8.)

27.9.

zemřel guvernér státu Manipur Syed Ahmed, 28.9. jeho úřad převzal guvernér
státu Meghalaya V. SHANMUGANTHAN (slib složil 30.9.)
26.10. úřad správce území Lakshadweep nastoupil Vijay KUMAR
6.12. v Bangkoku se po čtyřměsíčním odkladu uskutečnilo setkání poradců pro
bezpečnost vlád Indie a Pákistánu o řešení sporných otázek, zejména Kašmíru,
míru a bezpečnosti
25.12. v pákistánském Lahore se neočekávaně sešli premiéři Indie a Pákistánu
Naréndra Módí a Nawaz Sharif; jde o první návštěvu indického premiéra v
Pákistánu po 11 letech
INDONÉSIE
20.1. parlament jednomyslně odmítl dekret předcházejícího prezidenta ze září 2014 o
nahrazení dosavadní přímé volby oblastních guvernérů a starostů jejich
jmenováním členy oblastních a místních zastupitelstev
IRÁK
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2233 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNAMI do 31.7.2016
11.8. parlament jednomyslně podpořil reformy státní správy podle návrhu premiéra
Abádího
15.12. Saúdská Arábie ohlásila vytvoření Islámské protiteroristické koalice 34 zemí
Afriky, Asie a Středního Východu spojených v boji s tzv. Islámským státem
ISIS, působícím na území Libye, Egypta, ale také Iráku, Sýrie a Afghánistánu,
jejichž vlády se však na koalici nepodílejí
ÍRÁN
9.3.
poté, co její předcházející předseda ajatolláh Mohammad Réza Mahdáví Kání
zemřel v říjnu 2014, zvolila Rada expertů s 86 členy svým novým předsedou
ajatolláha Mohammada JAZDÍ-ho, který získal podporu 47 ze 73 přítomných
členů a porazil tak protikandidáta hodžatoisláma
Akbara Hášemí
Rafsandžáního
2.4.
v Lausanne uzavřena rámcová dohoda mezi Íránem a šesti velmocemi o
kontrole jeho jaderného programu a zrušení mezinárodních sankcí; kompletní
dohoda bude uzavřena do 30.6.
26.5. předsedou Islámského poradního shromáždění byl znovu zvolen Ali Ardešír
LARIDŽÁNÍ
28.6. na jednání ve Vídni se představitelé velmocí a Íránu dohodli na pokračování
jednání o dohodě o omezení jaderného programu i po 30.6., kdy vyprší termín z
2.4.
1.-7.7. ve Vídni proběhlo další kolo jednání o omezení jaderného programu
14.7. ve Vídni podepsali zástupci šesti velmocí s Íránem dohodu o omezení íránského
jaderného programu; dohoda znamená odvolání veškerých sankcí proti Íránu
13.10. poměrem hlasů 161:59 při 13 abstencích schválilo Islámské poradní
shromáždění zákon o mezinárodní kontrole jaderného programu
IRSKO
14.4. pracovní skupina pro reformu Senátu doporučila, aby 36 ze 60 senátorů bylo
voleno přímo a 13 nepřímo s tím, že přímá volba se uskuteční i v Severním
Irsku a v dalších zemí s irskou národnostní menšinou

ITÁLIE
14.1. odstoupil prezident Giorgio Napolitano, úřadujícím prezidentem se stal
předseda Senátu Pietro GRASSO; nový prezident bude volen 28.1.
29.1. v 1. kole prezidentské volby bylo za přítomnosti 975 ze 1009 volitelů
odevzdáno 538 prázdných a 33 neplatných hlasovacích lístků; platné hlasy
obdrželi jednotliví kandidáti takto: Ferdinando Imposimato – 120, Vittorio
Feltri – 49, Luciana Castellina – 37, Emma Bonino – 25, Stefano Rodotà – 23,
Gabrielle Albertini – 14, Claudio Sabelli Fioretti – 11, Romano Prodi – 9,
Mauro Morelli – 9, Massimo Caleo – 8, Marcello Gualdani – 6, Pierluigi
Bersani -5, Sergio Mattarella – 5, Lucio Barani – 4, Giuseppe Scognamiglio –
4, Agostino Marianetti – 3, Giuseppe Pagano – 3, Paolo Mieli – 3, Ignazio
Messina – 3, Antonello Zitelli – 3, Antonio Martino – 3, Riccardo Merlo – 3,
Dario Baldini D´Amato – 2, Anna Finocchiaro – 2, Ezio Greggio – 2 a 48
kandidátů po jednom obdrženém hlasu; protože žádný z kandidátů neobdržel
ústavou požadovaný počet 673 získaných hlasů, bude volba pokračovat 30.1.
druhým kolem
30.1. ve 2. kole prezidentské volby bylo za přítomnosti 954 z 1009 volitelů
odevzdáno 531 prázdných a 26 neplatných hlasovacích lístků; platné hlasy
obdrželi jednotliví kandidáti takto: Ferdinando Imposimato – 123, Vittorio
Feltri – 51, Luciana Castellina – 34, Emma Bonino – 23, Stefano Rodotà – 22,
Claudio Sabelli Fioretti – 14, Marcello Gualdani – 10, Giuseppe Pagano – 7,
Santo Versace – 6, Paola Severino – 5, Romano Prodi – 5, Carlo Sangalli – 4,
Sergio Mattarella – 4, Antonio Razzi – 4, Ignazio Messina – 3, Ezio Greggio –
3, Lucio Barani – 3, Mauro Guerra – 3, Pierluigi Bersani – 2, Giuseppe
Scognamiglio – 2, Agostino Marianetti – 2, Luciano Cimmino – 2, Anna
Finocchiaro – 2, Franco Frattini – 2 a 61 kandidátů po jednom obdrženém
hlasu; protože žádný z kandidátů neobdržel ústavou požadovaný počet 673
získaných hlasů, bude volba pokračovat 30.1. třetím kolem
30.1. ve 3. kole prezidentské volby bylo za přítomnosti 969 ze 1009 volitelů
odevzdáno 513 prázdných a 27 neplatných hlasovacích lístků; platné hlasy
obdrželi jednotliví kandidáti takto: Ferdinando Imposimato – 126, Vittorio
Feltri – 56, Luciana Castellina – 33, Emma Bonino – 23, Stefano Rodotà – 22,
Lucio Barani – 21, Giuseppe Pagano – 11, Claudio Sabelli Fioretti – 8,
Marcello Gualdani – 7, Mauro Guerra – 5, Francesco Guccini – 4, Luigi
Manconi – 4, Sergio Mattarella – 4, Romano Prodi – 3, Angello Perrino – 3,
Antonio Palmieri – 3, Ignazio Messina – 3, Giovanni Malagò – 3, Antonio
Razzi – 2, Pasquale Sollo – 2, Luigi Marino – 2, Andrea Vecchio – 2, Vincenzo
Olita – 2, Abbate Russo – 2, Franco Frattini – 2, Ezio Greggio – 2, Michele
Emiliano – 2, Pier Fernando Casini – 2 a 70 kandidátů dostalo po jednom hlasu;
protože žádný z kandidátů nebdržel ústavou předepsaných 673 hlasů, bude
volba pokračovat čtvrtým kolem 31.1.
31.1. ve 4. kole, v němž se ze 1009 volitelů zúčastnilo 996, byl prezidentem zvolen
Sergio MATTARELLA, který obdržel 665 hlasů a překonal tak ústavou
požadovaný zisk nadpoloviční většiny (inaugurace 3.2.); na dalších místech se
umístili Ferdinando Imposinato (127 hlasů), Vittorio Feltri (46 hlasů), Stefano
Rodotà (17 hlasů), Giorgio Napolitano (2 hlasy), Emma Bonino (2 hlasy),
Romano Prodi (2 hlasy) a Antonio Martino s 2 hlasy, 105 hlasovacích lístků
bylo prázdných a 13 neplatných, 14 kandidátů získalo po jednom hlase

4.5.

poměrem hlasů 334:61 schválila Poslanecká sněmovna rozsáhlou volební
reformu, která má zvýšit politickou stabilitu v zemi
13.10. Senát hlasoval poměrem hlasů 179:16 pro snížení počtu svých členů o 2/3 a
omezení jejich pravomocí, které předkládá vládní návrh zákona o změně ústavy
a bude po dvojím schválení oběma komorami parlamentu předložen v r. 2016
celonárodnímu referendu
IZRAEL
17.3. předčasné parlamentní volby do Knessetu se 120 členy se konaly za účasti
72,34 % oprávněných voličů
25.3. prezident pověřil sestavením nové vlády znovu Benjamina Netanjahua
31.3. předsedou Knessetu byl opět zvolen Yuli-Yoel EDELSTEIN
4.5.
odstoupil ministr zahraničí Avigdor Lieberman (s platností od 6.5.)
6.5.
pověřený sestavením vlády Benjamin Netanjahu ohlásil vytvoření koaliční
vlády, v níž si ponechal funkci MZV
14.5. Knesset schválil poměrem hlasů 61:59 novou vládu premiéra Benjamina
NETANJAHU
13.12. novým ředitelem zpravodajské služby MOSAD jmenován Josi KOHEN
JAPONSKO
21.4. novým předsedou Sněmovny poslanců byl zvolen Tadamori OŠIMA
14.5. vláda schválila reformu zákona o sebeobraně, která dovolí příslušníkům
ozbrojených sil bojovat v zahraničí (16.7. ji schválila Sněmovna poslanců)
18.9. jak oznámil její předseda Masaaki Yamazaki, schválila Sněmovna rádců
poměrem hlasů 148:90 zákony o změně vojenské doktríny japonských sil
sebeobrany, který jim po 70 letech od porážky ve 2. světové válce umožní
nasazení v zahraničí
JEMEN
21.1. v obsazeném hlavním městě Sana´a čelily vládní jednotky pokusu o státní
převrat ze strany šíitských rebelů
22.1. v reakci na obsazení klíčových pozicí v hlavním městě silami šíitských
vzbouřenců z kmene al-Houthi nabídla vláda prezidentovi svou rezignaci;
následně z funkce odstoupil i sám prezident Mansúr Hádí, jehož rezignaci však
parlament odmítl přijmout
23.1. vzbouřenecké síly navrhly vytvoření vládní rady, kde by byly také zastoupeny
27.1. vůdce šíitských vzbouřenců Abdulmalek al-Houthi odmítl rezignaci prezidenta
Mansúra Hádího jako manévr, který má ztížit dohodu o pokojném předání moci
na základě partnerství podle výsledků Konference o národním dialogu ze září
2014
6.2.
šíitští vzbouřenci z kmene Houthi oznámili převzetí vlády v zemi svým tzv.
Revolučním výborem v čele s Muhammadem Ali AL-HOUTHI-m, který
současně rozpustil parlament; nejvyšším orgánem se napříště má stát pětičlenná
Prezidentská rada, jež bude přechodně vykonávat pravomoci prezidenta. Má ji
zvolit tzv. Přechodné shromáždění s 551 jmenovaným členem, které bude
dočasně vykonávat pravomoci parlamentu.
7.2.
Revoluční výbor začal se jmenováním ministrů nové vlády
21.2. sesazený prezident Mansúr Hádí utekl do Adenu, kde odvolal svou lednovou
demisi a převzal opět výkon funkce prezidenta

24.2.

RB OSN přijala rezoluci č. 2204 (2015), kterou obnovuje embargo na dovoz
zbraní do 26.2.2016 a prodlužuje mandát panelu expertů dohlížejících na
dodržování embarga do 25.3.2016
21.3. prezident jmenoval ministrem zahraničí Rijáda JASÍN-a /Riyadh Yassin/
26.3. na žádost prezidenta Hádího zahájila koalice několika arabských zemí vedená
Saúdskou Arábii letecké útoky proti rebelům ze šíitského kmene Houthi
25.3. rebelové kmene al-Houthi obklíčili Aden
27.3. útoky šíitských vzbouřenců na adenskou rezidenci prezidenta Mansúra Hádího
jej donutili k útěku ze země do Saúdské Arábie
31.3. ministr zahraničí požádal Ligu arabských států o pozemní intervenci proti
šíitským vzbouřencům z kmene Houthi
2.4.
vzbouřenecké síly obsadily prezidentský palác v Adenu, prezident Mansúr Hádí
uprchl do Saúdské Arábie již 27.3.
13.4. prezident Mansúr Hádí jmenoval premiéra Chálida Bahá viceprezidentem
14.4. RB OSN přijala rezoluci č. 2216 (2015) o rozšíření pravomocí panelu expertů a
sankčního výboru, působících ve věci zbrojního embarga
25.4. bývalý prezident Sálih vyzval své spojence z šíitského hnutí kmene Houthi, aby
se stáhli z území, které obsadili a tak pomohli zastavit letecké útoky aliance
arabských států vedené Saúdskou Arábií; obě strany konfliktu vyzval k jednání
zprostředkovaném OSN
11.5. povstalci z kmene Houthi přijali saúdskoarabský návrh na vyhlášení
pětidenního příměří z humanitárních důvodů, které začne 12.5. od 22,00 hod.
GMT
18.5. po skončení časově omezeného příměří obnovila koalice vedená Saúdskou
Arábií letecké útoky na pozice šíitských rebelů z kmene Houthi
15.6. v Ženevě zahájila OSN rozhovory o mírovém řešení krize s tím, že rebelové z
kmene Houthi se připojili 16.6. (rozhovory skončily 19.6. bez dohody o
příměří)
11.7. příměří, zprostředkované od 10.7. OSN, bylo krátce po zahájení porušeno přes
výzvy RB OSN k jeho dodržování, a to spojeneckými nálety na pozice Houthiů
v Saná´a a Taizu
16.7. provincie Aden byla osvobozena od milicí rebelujících příslušníků kmene
Houthi, takže se zde usídlí prezident a jeho vláda po návratu z exilu v Saúdské
Arábii
25.7. humanitární příměří a přerušení útoků na pozice šíitských rebelů od 26.7.
vyhlásila koalice arabských zemí, vedená Saúdskou Arábií; rebelové je však
26.7. odmítli
16.9. z exilu v Saúdské Arábii se do Adenu vrátil premiér Chálid Mahafúd Bahá
/Khaled Mahafoudh Bahah/ a část ministrů jeho vlády poté, co město v létě
znovu obsadily vládní síly
22.9. do Adenu se po šestiměsíčním exilu vrátil prezident Mansúr Hádí (po několika
dnech kvůli protiútokům rebelů opět utekl do Rijádu)
17.11. do Adenu se opakovaně z exilu v Saúdské Arábii vrátil prezident Mansúr Hádí,
aby dohlédl nad novou ofenzívou v oblasti Taíz, ovládané šíitskými rebely z
kmene Houthi
1.12. prezident vydal dekret o změnách ve vládě (mj. novým ministrem zahraničí byl
jmenován Abdul Malik AL-MECHLÁFÍ /Abdul Malik al-Mekhlafi/), které
však premiér Bahá odmítl

7.12.

vláda se dohodla se šíitskými rebely z kmene Houthi, že mírové rozhovory pod
patronátem OSN začnou 15.12. ve Švýcarsku; prezident Mansúr Hádí vyzval
k uzavření dočasného příměří
15.12. poblíž Bielu (CH) začaly pod patronátem OSN mírové rozhovory mezi vládou
prezidenta Mansúra, opozičním Všeobecným lidovým kongresem a šíitskými
rebely z kmene Houthi poté, co vstoupilo v platnost sedmidenní příměří
20.12. protože jednání o míru ve švýcarském Bielu skončila bez dohody, budou podle
zvláštního vyslance OSN Ismaila Ould Cheikh Ahmeda pokračovat 14.1.2016
na dosud nespecifikovaném místě
JIŽNÍ GEORGIE A SANDWICHOVY OSTROVY
XI/14 magistrátem byl jmenován Ian HEY
VII/15 vrchním výkonným úředníkem se stal James JANSEN
JIŽNÍ SÚDÁN
12.1. změny ve vládě (MZV zůstává)
1.2.
prezident Kiir a jeho oponent Machar podepsali v Addis Abebě dohodu o
příměří a ukončení nepřátelství, které od prosince 2013 devastuje zemi; podle
dohody, jež má být v konečné podobě dopracována a uzavřena do 5.3., má být
Riek Machar znovu instalován do funkce viceprezidenta
14.2. vláda odložila všeobecné volby, plánované na červen 2015
26.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2205 (2015) o prodloužení mandátu prozatímních
bezpečnostních sil OSN v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.7.2015
6.3.
neúspěchem skončilo další kolo jednání o usmíření v Addis Abebě poté, co se
oběma stranám konfliktu nepodařilo v termínu stanoveném IGAD 5.3.
dosáhnout rámcové dohody
24.3. poměrem hlasů 264:6 schválil parlament ústavní dodatek, který o tři roky
prodlužuje mandát současného prezidenta Kiira, tj. do 9.7.2018
28.5. RB OSN schválila rezoluci č. 2223 (2015) o rozšíření a prodloužení mandátu
mise OSN UNMISS do 30.11.2015
14.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2230 (2015) o rozšíření a prodloužení mandátu
prozatímních bezpečnostních sil v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.12.2015
10.8. část rebelů vedená generálem Peterem Gadetem vydala prohlášení, ve kterém se
distancuje od Rieka Machara, s tím, že neuzná jakoukoliv dohodu, kterou příp.
dosáhne na probíhajících jednáních s prezidentem Kiirem v Addis Abebě
17.8. prezident Kiir na jednáních v Addis Abebě nepodepsal dohodu o příměří s
opozicí ve lhůtě stanovené IGAD pro zavedení mezinárodních sankcí proti jeho
vládě; pro podpis se vyžádal dalších 15 dní, zatímco jeho oponent Riek Machar
dohodu o příměří podepsal
26.8. prezident Kiir podepsal mírovou smlouvu s rebely, která předpokládá návrat
jejich vůdce Rieka Machara do funkce viceprezidenta
29.9. Africká unie ohlásila vytvoření zvláštního soudu pro stíhání válečných zločinů
spáchaných ve vnitrostátním konfliktu, trvajícím od r. 2013
2.10. prezident nařídil územně-administrativní reformu státu, která má do 30 dní
vytvořit 28 místo současných 10 federálních států; toto patření, které má podle
vlády přiblížit státní moc lidu, však současně ohrožuje klíčové dohody s opozicí
o rozdělení politické moci v zemi a zpožďuje implementaci mírové dohody ze
17.8.
9.10. RB OSN schválila rezoluci č. 2241 (2015) o úpravě a prodloužení mandátu
mise OSN UNMISS do 15.12.2015

15.12. RB OSN schválila rezoluci č. 2251 (2015) o prodloužení mandátu prozatímních
bezpečnostních sil v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.5.2016
15.12. RB OSN schválila rezoluci č. 2252 (2015), která upravuje a prodlužuje mandát
mise OSN UNMISS do 31.7.2016
JORDÁNSKO
25.10. předsedou Senátu byl jmenován Faisal EL-FAYEZ
15.11. předsedou Poslanecké sněmovny znovu zvolen Atef TARAWNEH
KAJMANSKÉ OSTROVY
guvernérka Helen Marjorie KILPATRICK
KAMBODŽA
8.6.
zemřel předseda Senátu Samdech Chea Sim
9.6.
novým předsedou Senátu byl zvolen Say CHHUM
KAMERUN
17.3. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Djibril CAVAYÉ
YEGUIE
2.10. změny ve vládě (MP zůstává, MZV Lejeune Mbella MBELLA)
KANADA
3.2.
odstoupil ministr zahraničí John Baird, úřadujícím MZV se stal ministr
mezinárodního obchodu Edward D. FAST
9.2.
novým ministrem zahraničí se stal Robert Douglas NICHOLSON
17.3. funkční období generálního guvernéra Davida Johnstona bylo prodlouženo do
září 2017
24.4. zemřel předseda Senátu Pierre Claude Nolin, 4.5. novým předsedou jmenován
Leo HOUSAKOS
2.8.
premiér Harper požádal generálního guvernéra, aby rozpustil Poslaneckou
sněmovnu a vyhlásil parlamentní volby na 19.10.
19.10. parlamentní volby do rozšířené Poslanecké sněmovny s 338 členy se konaly za
účasti 68,49 % registrovaných voličů
21.10. novým předsedou vlády byl zvolen Justin Pierre James TRUDEAU
4.11. do funkce uveden nový premiér a jeho vláda (MZV Stéphane Maurice DION)
3.12. novým předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Geoff REGAN a předsedou
Senátu byl jmenován George J. FUREY
KARAČAJSKO-ČERKESKO
27.8. úřadujícím předsedou vlády se stal Ruslan Olijevič KAZONOKOV poté, co
hlava republiky přijala demisi premiéra Murata Kardanova
KAZACHSTÁN
26.4. za účasti 95,21 % oprávněných voličů byl prezidentem opět zvolen Nursultán
Abiš-uly NAZARBAJEV, pro kterého hlasovalo 97,75 % voličů; dva
další
kandidáti získali 1,61 % (Turgun Syzdykov), resp. 0,64 % (Abelgazi
Kusainov) odevzdaných hlasů
29.4. prezident znovu jmenoval Karima Kažymkanoviče MASIMOV-a předsedou
vlády
30.4. jmenována nová vláda (MZV Jerlan Abilfaizovič IDRISOV)

KEŇA
17.4. novým náčelníkem Štábu sil obrany jmenován generál Samson MWATHETHE
15.10. 105 poslanců podepsalo petici za odvolání prezidenta pro údajné porušení
ústavy; aby se peticí parlament zabýval, musí ji podpořit alespoň třetina z 349
poslanců
KIRIBATI
30.12. 1. kolo parlamentních voleb do Shromáždění se 46 členy rozhodlo pouze o 19
ze 44 volitelných míst, o zbývajících 25 mandátech se rozhodne ve 2. kole
7.1.2016
KOKOSOVÉ OSTROVY
28.10. předsedou Rady hrabství (Shire Council) se stal Balmut PIRUS
KOLUMBIE
14.1. prezident oznámil záměr vlády zahájit s Revolučními ozbrojenými silami
Kolumbie (FARC) přímá jednání o oboustranném příměří; od 20.12.2014 trvá
jednostranné příměří FARC
10.3. vláda vyhlásila jednoměsíční přestávku v bombardování pozic FARC, a to
v reakci na jednostranné příměří rebelů, s nimiž o trvalém míru jedná v Havaně
15.4. poté, co bojovníci FARC zaútočili na vládní vojáky u města Cauca na západě
země, odvolala vláda zákaz bombardování jejich pozic
4.6.
na 37. kole mírových rozhovorů v Havaně ohlásily vlády a Revoluční ozbrojené
síly Kolumbie, že pokud dojde k ukončení více než 50 let trvajícího konfliktu,
vytvoří nezávislou a nestrannou tzv. Komisi pravdy k prošetření konfliktu
15.6. armáda ohlásila zabití jednoho z hlavních velitelů Armády národního
osvobození (ELN) Josého Amina Hernandeze Manrique, známého jako
Marquitos, v severozápadní provincii Antioquia; přes původní slib účastnit se
na mírových jednáních s vládou, to nakonec ELN odmítla
8.7.
Revoluční ozbrojené síly Kolumbie vyhlásily od 20.7. nové měsíční
jednostranné příměří, které má napomoci dosažení vzájemného příměří na
jednáních v Havaně; vláda tento krok přivítala, ale nepřipojila se k němu
12.7. vláda oznámila, že souhlasí s omezením počtu útoků proti Revolučním
ozbrojeným silám Kolumbie s platností od 20.7.
20.7. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Alfredo Rafael DELUQUE
ZULETA, který ve funkci setrvá do 20.7.2016; předsedou Senátu byl na stejné
funkční období zvolen Luís Fernando VELASCO CHAVES
26.7. prezident zastavil letecké útoky na tábory povstalců z FARC a vyzval k
prohloubení mírových rozhovorů
20.8. FARC prodloužily své měsíční jednostranné příměří na časově neomezenou
dobu
21.9. na schůzce v Quitu se za zprostředkování prezidentů Ekvádoru a Uruguaye
prezidenti Kolumbie a Venezuely dohodli na normalizaci vzájemných vztahů
kolem sporu o pašeráctví spotřebního zboží z Venezuely do Kolumbie přes
společnou hranici
23.9. na vrcholném setkání v Havaně uzavřeli za přítomnosti kubánského prezidenta
Raúla Castra prezident Juan Manuel Santos a vůdce FARC Rodrigo Londoňo
dohodu o amnestii a vytvoření zvláštních soudů, které budou stíhat zločiny

spáchané během 50 let trvajícího konfliktu, jakož i celostátní Komise pravdy;
mírová dohoda má být podepsána do šesti měsíců, tj. Do 23.3.2016
28.10. prezident Santos nabídl FARC dvoustranné příměří od 1.1.2016; přes téměř tři
roky trvající mírové rozhovory v Havaně vláda dosud vždy odmítala vyhlásit
příměří, zatímco FARC vyhlašují jednostranný klid zbraní od minulého roku
14.12. vláda a Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) oznámily v Havaně
dosažení dohody o reparacích pro oběti ozbrojeného konfliktu
KOMI
19.9.2014
předsedou vlády se stal Vladimir Alexejevič TUKMAKOV
13.9. parlamentní volby do Státní rady se 30 členy za účasti 50,93 % oprávněných
voličů (předsedkyně Naděžda Borisovna DOROFEJEVA)
19.9. poté, co byla zatčena hlava republiky Vjačeslav Gajzer a jeho náměstek, přešly
pravomoci hlavy republiky na předsedu vlády Vladimira Alexejeviče
TUKMAKOV-a
30.9. ruský prezident odvolal hlavu republiky Vjačeslava Gajzera a úřadující hlavou
republiky jmenoval Sergeje Anatoljeviče GAPLIKOV-a
KOMORY
25.1. 1. kolo parlamentních voleb do Svazového shromáždění s 33 členy (z toho 24
přímo volenými) proběhlo za účasti 71,35 % oprávněných voličů; 2. kolo
proběhne 22.2. v 21 obvodech, kde nebyl poslanec zvolen v prvním kole
22.2. 2. kolo parlamentních voleb ve 21 obvodech se konalo za účasti 73,05 %
oprávněných voličů; 9 zbývajících poslanců nominují shromáždění tří ostrovů
4.4.
předsedou Svazového shromáždění byl zvolen Abdou OUSSENI
27.4. změny ve vládě (novým MZV se stal Abdoulkarim MOHAMED)
KONGO (B)
10.8. změny ve vládě, novým MZV byl jmenován Jean-Claude GAKOSSO
23.9. prezident Sassou Nguesso oznámil, že země uspořádá referendum o změně
ústavy, která by umožnila prezidentovi staršímu 70 let se ucházet o 3. mandát
za sebou
25.10. za účasti 72,44 % oprávněných voličů proběhlo referendum o změně ústavy,
která umožní prezidentu Sassou Nguessovi kandidovat na funkci již potřetí;
92,27 % hlasujících se vyslovilo pro změnu ústavy, 7,73 % proti ní
KONGO (K)
17.1. Poslanecká sněmovna schválila zákon o sčítání lidu, který má mít podle
opozice, jež hlasování bojkotovala, vliv na odložení voleb v r. 2016 a nelegální
prodloužení mandátu prezidenta Kabily, protože požaduje uspořádat census
ještě před prezidentskými volbami; přijetí zákona vyvolalo nespokojenost a
násilné protesty veřejnosti
23.1. po čtyřech dnech násilností po celé zemi změnil Senát zákon o sčítání lidu tak,
aby umožnil dodržení termínu prezidentských voleb v r. 2016
25.1. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o sčítání lidu tak, jak jej upravil
23.1. Senát; census již nemusí proběhnout před před prezidentskými volbami,
jak žádal původní návrh
29.1. RB OSN schválila rezoluci č. 2198 (2015) o prodloužení embarga na dovoz
zbraní do 1.7.2016 a související prodloužení mandátu skupiny expertů
dohlížejících na dodržování embarga do 1.8.2016

12.2.

Volební komise oznámila, že prezidentské a parlamentní volby se budou konat
27.11.2016
26.3. RB OSN schválila rezoluci č. 2211 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
MONUSCO do 31.3.2016
25.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
29.10. dlouhodobá reorganizace 11 dosavadních provincií na 26 uskutečněna
jmenováním komisařů v 21 nových provinciích (5 provincií se změna nedotkla)
KOREA – JIŽNÍ
23.1. prezidentka navrhla do funkce premiéra I Wan-ku /Lee Wan Koo/
26.1. vláda odmítla podmínky, za nichž by KLDR byla ochotna zahájit jednání o
mírovém sjednocení, tj. zrušení sankcí z 24.5.2010 a pravidelných každoročních
vojenských manévrů s USA u hranic KLDR
16.2. poměrem hlasů 148:128 schválilo Národní shromáždění I Wan-ku-a do funkce
předsedy vlády (úřad nastoupil 17.2.)
20.4. premiér I Wan-ku nabídl svou rezignaci, kterou 27.4. prezidentka přijala;
úřadujícím premiérem se stal Choi Kyung Hwan
21.5. prezidentka nominovala na úřad předsedy vlády Hwang Kyo Ahn
18.6. poměrem hlasů 156:120 schválilo Národní shromáždění nominaci Hwanga na
funkci předsedy vlády
22.-24.8.
na vysoké úrovni zastoupení Jižní Koreje a KLDR se konaly na hranici
v Pchanmundžonu porady na téma aktuálních otázek
25.8. jednání v Pchanmundžonu byla zakončena dohodou o ukončení konfrontace a
snížení napětí mezi Jižní Koreou a KLDR
8.9.
vlády Jižní Koreje a KLDR se dohodly na obnovení setkávání rozdělených
rodin
26.11. na jednání v Pchanmundžonu se sešli představitelé Jižní Koreje a KLDR, aby
jednali o vylepšení vzájemných vztahů, poškozených vojenským střetnutím na
hranicích v srpnu t.r.
21.12. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
MZV (od r. 2013) Jong Pjong-se /Yun Byung Se/
KOREA – SEVERNÍ
1.1.
Kim Čong-un přistoupil na jihokorejskou nabídku summitu obou zemí o
mírovém sjednocení
22.-24.8.
na vysoké úrovni zastoupení Jižní Koreje a KLDR se konaly na hranici
v Pchanmundžonu porady na téma aktuálních otázek
25.8. jednání v Pchanmundžonu byla zakončena dohodou o ukončení konfrontace a
snížení napětí mezi Jižní Koreou a KLDR
8.9.
vlády KLDR a Jižní Koreje se dohodly na obnovení setkávání rozdělených
rodin
26.11. na jednání v Pchanmundžonu se sešli představitelé KLDR a Jižní Koreje, aby
jednali o vylepšení vzájemných vztahů, poškozených vojenským střetnutím na
hranicích v srpnu t.r.
KORSIKA
13.12. se ziskem 35,3 % byl ve 2. kole předsedou Výkonné rady zvolen Gilles
SIMEONI, když jeho strana obsadila 24 z 51 míst Korsického shromáždění
17.12. Korsické shromáždění zvolilo svým předsedou Jeana-Guy TALAMONI-ho a
předsedou Výkonné rady potvrdilo Gillese SIMEONI-ho

KOSOVO
26.8. v rámci normalizace vztahů podepsaly za prostřednictví EU vlády Kosova a
Srbska sérii dohod, které posilují práva Srbů v severním Kosovu na autonomii v
oblasti hospodářství a školství, jakož i posilují samostatnost Kosova
27.10. uzavřena asociační dohoda s EU
10.11. Ústavní soud pozastavil provádění dohody se Srbskem, která poskytuje větší
pravomoci Společenství srbských obcí působících v oblastech s většinovým
srbským obyvatelstvem; odklad platí do 12.1.2016
KOSTARIKA
1.5.
úřad předsedy Zákonodárného shromáždění do 30.4.2016 nastoupil Rafael
Ángel ORTIZ FÁBREGA
KUBA
7.1.
v rámci dohody s USA ze 17.12.2014 o obnovení diplomatických vztahů a
ukončení embarga propustila vláda nejméně 36 opozičních aktivistů
Vlasteneckého svazu Kuby (UNPACU) z celkem 53 disidentů, k nimž se na
základě požadavku USA zavázala
12.1. americká vláda potvrdila propuštění všech 53 politických vězňů, pro které
požadovala svobodu
11.9. vláda oznámila propuštění 3 522 vězňů před nadcházející návštěvou papeže;
poslední politický vězeň byl propuštěn 20.10.
KURDISTÁN
20.8. poté, co 19.8. vypršel již jednou prodloužený mandát prezidenta Masúda
Barzáního, požádala jeho Demokratická strana ostatní politické strany o jeho
opětovné prodloužení z důvodů bojů s Islámským státem, a to do r. 2017, kdy
se mají konat příští parlamentní volby
KYPR
29.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2197 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNFICYP do 31.7.2015
15.5. v Nikósii byly pod patronátem zvláštního vyslance OSN Eidema obnoveny
mírové rozhovory představitelů řecké a turecké komunity, vedených prezidenty
Anastasiadisem a Akincim o znovusjednocení ostrova
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2234 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNFICYP do 31.1.2016
prezident Nikos Chrysanthou ANASTASIADIS
KYRGYZSTÁN
23.4. odstoupil předseda vlády Džoomart Kaipovič Otorbajev
30.4. Nejvyšší rada schválila poměrem hlasů 97:2 novým předsedou vlády Temira
Argembajeviče SARIJEV-a a složení jeho vlády (MZV Erlan Bekešovič
ABDYLDAJEV)
1.5.
prezident jmenoval novou vládu premiéra Sarijeva
4.10. parlamentní volby do rozšířené Nejvyšší rady se 120 členy proběhly za účasti
kolem 57,56 %
12.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
28.10. prezident vydal dekret, kterým přijal demisi vlády premiéra Temira Sarijeva

4.11.
4.11.

předsedou Nejvyšší rady byl znovu zvolen Asylbek Šaripovič ŽEENBEKOV
oznámeno složení nové vlády (MP Temir Argembajevič SARIJEV, MZV Erlan
Bekešovič ABDYLDAJEV)

LAOS
8.7.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
LESOTHO
28.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 120 členy se konaly za účasti
46,61 % registrovaných voličů
4.3.
pět opozičních stran se dohodlo na vytvoření nové vlády v čele s Pakalithou
Mosisilim
10.3. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Nthloi MOTSAMAI
17.3. ústavou předepsaný slib složil předseda vlády Bethuel Pakalitha MOSISILI
26.3. ustaven Senát o 33 členech, jeho předsedou byl zvolen princ Morena Seeiso
BERENG SEEISO
30.3. jmenována nová vláda (MZV Tlohang SEKHAMANE)
LIBANON
7.1.
neúspěchem skončil 17. pokus o zvolení nového prezidenta s tím, že 18. kolo
prezidentské volby proběhne 28.1.
28.1. 18. pokus o zvolení prezidenta se opět nezdařil, další kolo volby proběhne 18.2.
18.2. 19. pokus o zvolení nového prezidenta skončil opět neúspěšně, další kolo se
bude konat 11.3.
11.3. 20. kolo prezidentské volby skončilo kvůli nízké účasti poslanců nezdarem,
příští má proběhnout 2.4.
2.4.
pro nízkou účast poslanců zkrachoval i 21. pokus o zvolení prezidenta, další
kolo volby bylo svoláno na 22.4.
22.4. ani na 22. pokus se nepodařilo zvolit prezidenta, protože se nedostavil
minimální požadovaný počet poslanců; 23. kolo volby se uskuteční 13.5.
13.5. parlamentu se ani po třiadvacáté nepodařilo zvolit prezidenta, protože nebylo
dosaženo povinné minimální účasti poslanců; 24. kolo voleb proběhne 3.6.
3.6.
parlament znovu neuspěl kvůli nízké účasti poslanců zvolit prezidenta, 25.
pokus proběhne 24.6.
24.6. ve 25. kole se nepodařilo zvolit prezidenta, protože se ho nezúčastnil dostatečný
počet poslanců; další kolo se uskuteční 15.7.
15.7. ani v 26. kole se pro nízkou účast poslanců nepodařilo zvolit nového
prezidenta; 27. kolo volby proběhne 12.8.
12.8. volba prezidenta byla ve 27. kole opět odložena na 2.9., kdy se bude konat 28.
kolo hlasování
21.8. RB OSN přijala rezoluci č. 2236 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNIFIL do 31.8.2016
2.9.
28. pokus o zvolení prezidenta skončil opět neúspěchem vinou nízké účasti
poslanců; 29. kolo volby proběhne 30.9.
30.9. 29. kolo prezidentské volby hlavu státu opět nezvolilo, 30. pokus se uskuteční
21.10.
21.10. Národní shromáždění ani na třicátý pokus nezvolilo nového prezidenta, protože
účast poslanců nedosáhla požadovaného kvóra; 31. kolo se bude konat 11.11.
11.11. další pokus o zvolení prezidenta skončil neúspěchem, 32. kolo volby se
uskuteční 2.12.

2.12.

z důvodu nízké účasti poslanců nezvolilo Národní shromáždění ani na 32.
pokus nového prezidenta; k 33. kole volby se parlament sejde 16.12.
16.12. ani ve 33. kole nebyl zvolen prezident; Národní shromáždění se o zvolení hlavy
státu pokusí po čtyřiatřicáté 7.1.2016
LIBÉRIE
12.2. předsedou Senátu pro tempore byl zvolen Armah ZOLU JALLAH
2.4.
RB OSN přijala rezoluci č. 2215 (2015) o snížení personálu mise OSN UNMIL
do konce září 2015
2.9.
RB OSN přijala rezoluci č. 2237 (2015), kterou obnovuje embargo na dovoz
zbraní o 9 měsíců a prodlužuje mandát panelu expertů dohlížejících na
dodržování embarga o 10 měsíců od data přijetí rezoluce
17.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2239 (2015), která upravuje a prodlužuje mandát
mise OSN UNMIL do 30.9.2016, jakož i snižuje počet jejího personálu do
30.6.3016
3.10. MZV Augustine Ngafuan odstoupil k 10.10., prezidentka demisi přijala 9.10. a
úřadujícím ministrem jmenovala B. Eliase SHONIYIN-a
LIBYE
18.1. dva dny potom, co některé milice v západní části země vyhlásily jednostranné
příměří, vyhlásila klid zbraní i libyjská armáda; příměří je odpovědí na 1. kolo
mírových rozhovorů v Ženevě pod patronátem OSN
2.2.
mezinárodně uznávaná Rada zástupců, zasedající v Tobrúku, revokovala
usnesení z května 2013 o zákazu úředníků z éry vlády Muammara Kaddáfího
mezi 1.9.1969 a říjnem 2011 účastnit se politického života
23.2. Rada zástupců zrušila svou účast na rozhovorech s konkurenčním Všeobecným
národním kongresem, které měly pod patronátem OSN začít 26.2. v Maroku
2.3.
mezinárodně uznávaná vláda z Tobrúku jmenovala generála Chalífu HAFTARa vrchním velitelem armády (do funkce uveden 9.3.)
5.3.
RB OSN přijala rezoluci č. 2208 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSMIL do 31.3.2015
27.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2213 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSMIL do 15.9.2015 a prodloužení mandátu panelu expertů dohlížejících na
plnění embarga do 30.4.2016
31.3. poslanci Všeobecného lidového kongresu odvolali premiéra al-Hassiho, který
měl mylně informovat parlament o vládních financích; předsedou přechodné
vlády se na období jednoho měsíce stal jeho dosavadní první zástupce Khalifa
AL-GHAWAIL
8.6.
na rozhovorech v Maroku ohlásil zástupce OSN Bernardino Leon návrh na
vytvoření vlády národní jednoty s účastí všech bojujících frakcí pod podmínkou
uzavření příměří a odzbrojení milicí (jednání se nezúčastnili zástupci
Všeobecného národního kongresu)
11.8. na začátek dvoudenních mírových rozhovorů v Ženevě vyzval zvláštní vyslanec
OSN přítomné představitele obou soupeřících vlád, aby do konce srpna
vytvořili vládu národní jednoty; v návaznosti na tuto výzvu oznámil svou
rezignaci k 16.8. předseda mezinárodně uznávané vlády Abdullah al-Thani
(17.8. záměr rezignovat odvolal)
10.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2238 (2015) o prodloužení podpůrné mise OSN
UNSMIL do 15.3.2016

9.10.

19.10.
6.12.
11.12.
13.12.
15.12.

17.12.

podle vyjádření vyslance OSN pro Libyi Leona na konferenci v marockém
městě Skhirat se zástupci obou soupeřících vlád dohodli na vytvoření vlády
národní jednoty v čele s představitelem tripoliské vlády Fayezem Al-Sarrajem;
dohodu musí schválit jak Všeobecný lidový kongres, tak Rada zástupců, jejíž
představitelé dohodu následně popřeli
Rada zástupců hlasováním odmítla dohodu o vytvoření vlády národní jednoty,
zprostředkovanou OSN
zástupci parlamentů obou stran vnitrostátního konfliktu se na setkání v Tunisu
dohodli na mírovém plánu a vytvoření vlády národní jednoty; plán podléhá
schválení obou parlamentů a počítá s uspořádáním voleb do dvou let
na jednání v Tunisu oznámily soupeřící strany konfliktu, že 16.12. podepíší
politickou dohodu o vytvoření Vlády národní jednoty v marockém městě
Skhirat
v Římě začaly mezinárodní rozhovory o řešení vnitropolitické krize za účasti
USA a Itálie, které jednání předsedají, a zástupců evropských, severoafrických a
blízkovýchodních států
na setkání na Maltě odmítli předsedové obou znepřátelených parlamentů, Núrí
abú Sahmajn (Všeobecný lidový kongres) a Akíla Sálih (Rada zástupců),
mírovou dohodu zprostředkovanou OSN s tím, že slíbili zasadit se o smíření
obou stran bez prostřednictví OSN sami
na jednání v marockém Skhiratu uzavřeli zástupci obou parlamentů OSN
zprostředkovanou dohodu o vytvoření vlády národní jednoty a společné
prezidentské rady s 9 členy; na dohodě se však přímo nepodílejí ozbrojené
skupiny, kontrolující zemi

LOTYŠSKO
3.6.
v 1. kole prezidentských voleb získali Raimonds Véjonis podporu 34 poslanců
Sejmu, Egils Levits 24 poslanců, Sergejs Dolgopolovs 23 poslanců a Martinš
Bondars obdržel hlas od 7 poslanců. Ve 2. kole byly výsledky podobné, zvítězil
Véjonis (34) před Levitsem (25), Dolgopolovsem (24) a Bondarsem (7). Ve 3.
kole, z něhož vypadl Bondars, získali Véjonis 35 hlasů, Levits 26 a
Dolgopolovs 23 hlasů. Ve 4. kole, z něhož byl vyloučen Dolgopolovs, obdržel
Véjonis 46 hlasů a Levits 26 hlasů. V pátem kole, jehož se zúčastnil pouze
jeden kandidát, obdržel Raimonds VÉJONIS podporu 55 poslanců ze 100 členů
Sejmu a byl zvolen hlavou státu (inaugurace 8.7.)
7.12. demisi své vlády oznámila premiérka Straujumaová
MADAGASKAR
12.1. odstoupila vláda premiéra Rogera Kolo, 14.1. byl novým předsedou vlády
jmenován komodor letectva Jean RAVELONARIVO (úřad nastoupil 17.1.)
25.1. jmenována nová vláda (MZV Beatrice ATALLAH)
26.5. poslanci parlamentu odvolali z funkce poměrem hlasů 121:4 z celkového počtu
151 členů prezidenta Heryho Rajaonarimampianinu, který byl s nimi ve sporu
ohledně práva rozpuštění parlamentu a nedostatku respektu k nejvyššímu
orgánu státní moci; ústavnost tohoto kroku musí posoudit Vysoký ústavní soud
13.6. Vysoký ústavní soud zamítl podnět Národního shromáždění na sesazení
(impeachment) prezidenta, protože jím vyčítaný postup prezidenta není
protiústavní

MADEIRA
29.3. parlamentní volby 47 členů Zákonodárného regionálního shromáždění s 55
členy proběhly za účasti 49,58 % oprávněných voličů (předseda José Lino
TRANQUADA GOMES), prázdné hlasovací lístky činily 0,87 %, neplatné
hlasy 3,39 % odevzdaných hlasů
20.4. úřad prezidenta regionální vlády nastoupil Miguel Filipe Machado DE
ALBUQUERQUE
MAKEDONIE
11.11. parlament potvrdil změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
16.12. premiér Gruevski oznámil připravenost vlády jednat přímo s vládou Řecka o
změně oficiálního názvu země a ukončit tak spor, který blokuje Makedonii její
vstup do EU a NATO; případnou změnu však musí schválit lidové referendum
MALAJSIE
28.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
MALAWI
10.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
17.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
MALEDIVY
21.7. parlament odvolal viceprezidenta Mohameda Jameela Ahmeda; 22.7. se novým
viceprezidentem stal Ahmed ADEEB
24.10. v souvislosti s odhalením plánu na zavraždění prezidenta 28.9. byl zatčen a
uvězněn viceprezident Ahmed Adeeb, obviněný z velezrady
4.11. vláda vyhlásila 30-denní výjimečný stav, aby zabránila protivládním
demonstracím přívrženců opoziční Maledivské demokratické strany (MDP)
5.11. parlament všemi hlasy přítomných poslanců odvolal viceprezidenta Adeeba
10.11. výjimečný stav, vyhlášený 4.11., byl odvolán
MALI
8.1.
odstoupil předseda vlády Moussa Mara, novým premiérem byl jmenován
Modibo KEÏTA, který má sestavit novou vládu (úřad převzal 9.1.)
10.1. jmenována nová vláda (MZV Abdoulaye DIOP)
16.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
19.2. vláda a rebelové z aliance šesti islámských milicí Azawadu podepsali v Alžíru
pod patronátem OSN příměří se záměrem ukončení dlouhotrvajících nepokojů
na severu země
20.6. na ceremoniálu v Bamaku v rámci rozhovorů zprostředkovaných Alžírskem
podepsali tuaréžští rebelové s vládou mírovou dohodu, podle které mají severní
oblasti tzv. Azawadu, osídlené Tuarégy, získat dílčí autonomii
29.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2227 (2015), kterou upravuje a prodlužuje mandát
mise OSN MINUSMA do 30.6.2016
24.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
20.11. po teroristickém útoku na hotel Radisson Blu v Bamaku vyhlásil prezident v
celé zemi 10-denní výjimečný stav

MAN
21.12. novým guvernérem byl jmenován Sir Richard Hugh Turton GOZNEY (úřad
převezme 7.4.2016)
MARIJSKO
14.1. úřadující hlavou republiky jmenoval ruský prezident Leonida MARKELOV-a,
kterému skončil řádný mandát
10.9. Nejvyšší soud odmítl zrušit kandidaturu úřadující hlavy státu Markelova,
obviněného kandidátem KSRF z kupování hlasů
13.9. hlavou republiky byl znovu zvolen Leonid Igorevič MARKELOV, který získal
50,76 % odevzdaných hlasů; na dalších místech se umístili Sergej Mamajev
(32,33 %), Kirill Čerkasov (7,14 %), Andrej Zabolotskich (4,72 % ) a Jurij
Kondakov (3,06 %); inaugurace 21.9.
MAROKO
2.10. nepřímé parlamentní volby do Sněmovny poradců se 120 členy
13.10. předsedou Sněmovny poradců byl zvolen Hakim BENCHEMAS
MARSHALLOVY OSTROVY
16.11. parlamentní volby do Kongresu s 33 členy proběhly za volební účasti 46 %
MARTINIK
13.12. se ziskem 54,1 % byl ve 2. kole předsedou Regionální rady zvolen Alfred
MARIE-JEANNE, když jeho strana obsadila 33 z 51 míst rady
18.12. Regionální rada zvolila prezidentem Výkonné rady nově ustavené collectivité
territoriale, sjednocující pravomoci departementu a oblasti, Alfreda MARIEJEANNE-ho
MAURICIUS
29.5. odstoupil prezident Rajkeswur Purryag, viceprezidentka Monique OHSANBELLEPEAU se stala úřadující prezidentkou
4.6.
parlament zvolil jednomyslně novou prezidentkou Ameenah Firdaus GURIBFAKIM-ovou, která ústavní slib složila 5.6.
MAURITÁNIE
16.1. změny ve vládě, novou ministryní zahraničí se stala Vatma Vall Mint
SOUEINA-ová
2.9.
změny ve vládě (MZV Hamadi OULD MEIMOU)
MAYOTTE
2.4.
zanikla Generální rada a byla nahrazena Departementální radou (Conseil
départemental), jejímž předsedou je Soibahadine Ibrahim RAMADANI
MEXIKO
18.3. úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 31.8.2015 nastoupil Julio César
MORENO RIVERA
7.6.
parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Kongresu s 500 členy proběhly za
účasti 47,72 % oprávněných voličů
28.8. změny ve vládě, novou ministryní zahraničí byla jmenována Claudia RUIZ
MASSIEU

1.9.

předsedou Poslanecké sněmovny byl na období do 31.8.2016 zvolen José de
Jesús ZAMBRANO GRIJALVA a předsedou Senátu na stejný funkční mandát
Roberto GIL ZUARTH

MIKRONÉSIE
27.1. prezident vyhlásil opatření proti příp. oddělení státu Chuuk v referendu o jeho
nezávislosti, které proběhne současně s parlamentními volbami
3.3.
parlamentní volby do Kongresu se 14 členy
11.5. prezidentem byl zvolen Peter Martin CHRISTIAN (inaugurace téhož dne)
11.5. předsedou Kongresu byl zvolen Wesley W. SIMINA
MOLDAVSKO
23.1. předsedou Parlamentu byl zvolen Andrian CANDU
28.1. prezident pověřil premiéra Iurie LEANCA vytvořit novou vládu
12.2. Parlament odmítl vyslovit důvěru navrhované vládě Iurie Leanky, kterou
podpořilo pouze 49 poslanců ze sta
14.2. na funkci předsedy vlády prezident nominoval Chirila GABURICI-ho
18.2. jmenována nová vláda (MZV Natalia GHERMAN), kterou téhož dne schválil
Parlament hlasy 60 poslanců
12.6. rezignoval premiér Chiril Gaburici, 22.6. byla místopředsedkyně vlády a
ministryně zahraničí Natalia GHERMAN jmenována úřadující předsedkyní
vlády
27.7. prezident jmenoval novým předsedou vlády Valeriu STRELET-a
30.7. poměrem hlasů 52:41 schválil Parlament novou vládu (MZV Natalia
GHERMAN)
29.10. hlasy 65 poslanců ze 101 vyslovil Parlament nedůvěru vládě premiéra Streleta,
obviněné z korupce a zneužití státních prostředků; vládu podpořilo jen 18
poslanců
30.10. úřadujícím předsedou vlády byl prezidentem jmenován Gheorghe BREGA
21.12. prezident jmenoval novým předsedou vlády Iona STURZA-u
prezident prof. Dr. Nicolae Vasile TIMOFTI
MONAKO
3.2.
novým ministrem zahraničí byl s účinností od 22.2. jmenován Gilles TONELLI
26.5. předsedou Národní rady byl znovu zvolen Laurent NOUVION
15.12. úřadujícím státním ministrem se stal Gilles TONELLI
MONGOLSKO
6.8.
Velký chural schválil změny ve vládě, navržené premiérem (MZV zůstává)
8.9.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
MONTSERRAT
7.7.
poté, co guvernérovi skončilo funkční období a odjel ze země, stal se
úřadujícím guvernérem jeho zástupce Alric TAYLOR
5.8.
do funkce guvernérky nastoupila Elizabeth Anne CARRIERE, jmenovaná do
této funkce 30.3.
MOSAMBIK
9.1. prezident propustil předsedu vlády Alberta Vaquina a další ministry, kteří
usilují o místo funkcionářů Shromáždění republiky

15.1. inaugurace nového prezidenta Filipe Jacinto NYUSSI-ho
15.1. předsedkyní Shromáždění republiky byla znovu zvolena Verónica Nataniel
MACAMO DLOVO
17.1. oznámeno složení nové vlády (MP Carlos Agostinho DO ROSÁRIO, MZV
Oldemiro BALÓI), která složila slib 19.1.
NÁHORNÍ KARABACH
3.5. parlamentní volby do Národního shromáždění se 33 členy se konaly za účasti
70,88 % registrovaných voličů (předseda Ashot GHULIAN)
NAMIBIE
11.3. prezident jmenoval viceprezidentem Mickey IYAMBO a předsedkyní vlády
Saaru KUUGONGELWA-AMADHILA
19.3. jmenována nová vláda (MZV Netumbo NANDI-NDAITWAH)
20.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Peter KATJAVIVI
21.3. inaugurace prezidenta Geingoba a nové vlády
27.11. volby do 14 oblastních rad, z nichž každá zvolila tři své členy do Národní rady
8.12. ustavena Národní rada se 42 členy, která zvolila svou předsedkyní Margaret
MENSAH-WILLIAMS
NĚMECKO
15.2. zemské volby do městského zastupitelstva se 121 členem v Hamburku proběhly
za volební účasti 56,6 %
15.4. vládnoucím starostou Hamburku byl poměrem hlasů 75:44 znovu zvolen Olaf
SCHOLZ
10.5. zemské volby do městského zastupitelstva s 83 členy v Brémách za účasti
50,2 % oprávněných voličů
15.7. vládnoucím starostou Brém byl poměrem hlasů 46:33 členů městského
zastupitelstva zvolen Carsten SIELING
1.11. úřad předsedy Spolkové rady do 31.10.2016 nastoupil Stanislaw TILLICH
NEPÁL
16.9. Ústavodárné shromáždění přijalo poměrem hlasů 507:25 novou, sekulární
republikánskou ústavu země, která zřizuje federální uspořádání země se sedmi
samosprávnými státy a vstoupila v platnost 20.9. podpisem prezidenta Jadava
20.9. po vyhlášení ústavy bylo dosavadní Ústavodárné shromáždění transformováno
do Zákonodárného parlamentu (Baybasthapika-Sansad) s 575 přímo volenými a
26 jmenovanými členy, jehož předsedou zůstává Subas Čandra NEMBANG
2.10. premiér Sušil Koirala z Nepálského národního kongresu podal demisi, jak
vyžaduje právě přijatá ústava
11.10. poměrem hlasů 338:249 zvolil Zákonodárný parlament novým předsedou vlády
komunistu Khadgu Prasáda ŠARMU OLI-ho, který tak porazil svého soupeře
Koiralu (12.10. se ujal své funkce)
12.10. jmenována nová vláda (MZV Kamal THAPA)
16.10. předsedkyní Zákonodárného parlamentu byla zvolena Onsari Gharti MAGAR
28.10. hlasy 327 poslanců zvolil Zákonodárný parlament novou prezidentkou Bidhyu
Devi BHANDARI, zatímco Kul Bahádur Gurung získal podporu 214 poslanců
(inaugurace 29.10.)

21.11. v jižních oblastech pokračovaly ozbrojeným zásahem policie dva měsíce
trvající protesty etnické menšiny Madhesi proti nové ústavě
NIGER
25.2. novou ministryní zahraničí byla jmenována Aichatou Kané BOULAMA
4.6.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
NIGÉRIE
22.1. šéf bezpečnosti Sambo Dasuki vyzval volební komisi, aby odložila volby
plánované na 14.2. a vytvořila tak prostor pro distribuci osobních voličských
průkazů s biometrickými prvky, jak vyžaduje volební zákon
5.2.
Státní rada rozhodla o pokračování příprav na prezidentské volby 14.2. a
odmítla požadavky na jejich odložení; Nezávislá národní volební komise INEC
potvrdila svou připravenost jejich konání zajistit
7.2.
předseda INEC Attahiru Jega oznámil, že komise rozhodla o odložení
prezidentských voleb na 28.3.2015
7.3.
příslušníci militantní skupiny Boko Haram složili přísahu věrnosti Islámskému
státu, oznámil její vůdce Abubakar Shekau
28.3. prezidentské volby za volební účasti 43,65 % vyhrál Muhammadu BUHARI,
který obdržel 53,96 % odevzdaných hlasů, na dalších místech se umístili
Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan (44,96 %), Adebayo Ayeni (0,19 %), Ganiyu
Galadima (0,14 %), Samuel Eke (0,13 %), Rufus Salau (0, 11 %), Mani Ahmad
(0,10 %), Allagoa Chinedu (0,09 %), Martin Onovo (0,09 %), Tunde
Anifowose-Kelani (0,08 %), Chekwas Okorie (0,06 %), Comfort Sonaiya
(0,05 %), Godson Okoye (0,03 %) a Ambrose Albert Owuru (0,03 %) ;
inaugurace 29.5.
28.3. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 360 členy a Senátu se 109 členy
proběhly za účasti 43,65 % oprávněných voličů
9.6.
předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Yakubu DOGARA a předsedou
Senátu Olubukola Abubakar SARAKI
13.7. prezident jmenoval novým velitelem armády generálmajora Tukura Yusufa
BURATAI-e; stejně tak jmenoval nové velitele námořnictva a letectva
25.9. 200 členů islamistické militantní skupiny Boko Haram se vzdalo vládním
ozbrojeným silám ve městě Banki na hranicích s Kamerunem
29.10. Senát schválil seznam 36 osob, navržených prezidentem do nové vlády
30.10. prezident přidělil portfolia jednotlivým ministrům schváleným Senátem; slib
složili 11.11. (MZV Geoffrey ONYEAMA)
NIZOZEMÍ
26.5. nepřímé parlamentní volby První komory Generálních stavů členy 12
provinčních rad
23.6. předsedkyní První komory Generálních stavů (Senátu) byla znovu zvolena
Ankie BROEKERS-KNOL
NORFOLK
18.6. na základě výsledků referenda z 8.5. vstoupil v účinnost australský zákon, který
obnovil autonomii ostrova; zřízena byla Poradní rada (Advisory Council), jejíž
předsedkyní se stala Melissa WARD-ová
24.6. výkonným ředitelem vlády byl jmenován Peter GESLING

NOVÁ KALEDONIE
22.1. 2. pokus o zvolení nového prezidenta vlády neuspěl, když Philippe Germain
získal 3 hlasy a Cynthia Ligeardová 2 hlasy, zatímco 6 členů vlády abstenovalo
1.4.
ve 3. pokusu byl prezidentem vlády zvolen Philippe GERMAIN, pro kterého
hlasovalo 6 jejích členů, zatímco pro Cynthii Ligeardovou jen jeden a jeden se
hlasování zdržel (tři členové vlády nebyli volbě přítomni)
NOVORUSKO
23.1. prezident Doněcké lidové republiky Zacharčenko odmítl jednání s Ukrajinou o
příměří poté, co jej k tomu 22.1. vyzvala porada ministrů zahraničí Ruska,
Ukrajiny, Francie a Německa v Berlíně; rebelové chtějí nejdříve obsadit celé
území Doněcké oblasti a neutralizovat vojenskou hrozbu z ukrajinské strany
31.1. v Minsku proběhlo další kolo jednání představitelů Ukrajiny, Doněcké a
Luhanské lidové republiky o příměří na východní Ukrajině
12.2. na konferenci v Minsku byly za účasti nejvyšších představitelů Ukrajiny, Ruska,
Německa, Francie a Doněcké a Luhanské LR dohodnuty zásady příměří (od
15.2.), stažení těžké bojové techniky, výměny zajatců i ústavně-správního
uspořádání samosprávy na východní Ukrajině
3.4.
ukrajinská armáda a separatisté z východu Ukrajiny se dohodli na stažení
palebné techniky menší ráže než 100 mm z donbaské fronty
4.4.
protože marně vypršel termín ultimáta, dokdy se měli kozáci z východní
Ukrajiny zapojit do ozbrojených sil Luhanské lidové republiky, oznámilo její
vedení, že je postaví mimo zákon a odzbrojí násilně
6.5.
v Minsku proběhla další schůzka kontaktní skupiny Ukrajiny, vzbouřeneckých
oblastí a OBSE s tím, že experti všech tří stran budou v Minsku jednat v
týdenním cyklu
9.6.
představitelé Doněcké a Luhanské lidové republiky navrhli změny ukrajinské
ústavy, které předpokládají rozsáhlou autonomii pro povstalecké oblasti, ale v
rámci jednotné Ukrajiny; návrh předali tzv. Kontaktní skupině v Minsku
2.7.
vláda Doněcké lidové republiky vyhlásila „zvláštní režim samosprávy“ a volby
do místních orgánů na 18.10.
16.7. hlasy 288 poslanců schválila ukrajinská Nejvyšší rada zákon o autonomním
postavení oblastí v Donbasu
22.7. na výzvu kontaktní skupiny z 21.7. odsunuli jednostranně vzbouřenci z
Doněcké a Luhanské lidové republiky z bojové linie zbraně ráže menší než 100
mm; ukrajinská vláda tuto skutečnost potvrdila s tím, že sama obdobné zbraně
odsune později
31.7. ukrajinský Ústavní soud schválil změnu ústavy, která dovoluje limitovanou
samosprávu ruskými rebely ovládaným oblastem Doněcka a Luhanska
3.8.
jednání styčné skupiny Ukrajiny, Ruska a Novoruska skončilo v Minsku bez
výsledku
26.8. zástupce OSCE oznámil, že tzv. kontaktní skupina zástupců Ukrajiny a ruských
separatistů se dohodla na novém klidu zbraní od 1.9.2015
31.8. 265 ze 450 poslanců ukrajinské Nejvyšší rady schválilo v 1. čtení zákon o větší
samosprávě části Doněcké a Luhanské oblasti, kontrolované ruskými
separatisty; 87 poslanců hlasovalo proti návrhu ústavní změny
2.10. v Paříži se setkali členové tzv. normandské čtyřky, tj. prezidenti Francie, Ruska
a Ukrajiny a spolková kancléřka Německa, aby jednali o stavu příměří v
Donbasu; 3.10. začalo další oboustranné stahování těžkých zbraní z čáry
dotyku, který má být dokončeno do 41 dní

6.10.

představitelé obou separatistických republik rozhodli o odložení voleb do
místních zákonodárných orgánů na 21.2.2016
25.11. ukrajinská armáda umístěná na Donbasu vyhlásila jednostranné příměří
22.12. vánoční a novoroční příměří bylo sjednáno na schůzce v Minsku a pod
patronátem OBSE mezi orgány Novoruska a Ukrajiny; zahájeno bylo o půlnoci
z 22. na 23.12.
30.12. nejvyšší představitelé Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny se shodli na plné
implementaci Mírové dohody z Minsku v r. 2016 s tím, že volby do oblastních
orgánů Doněcké a Luhanské oblasti proběhnou začátkem r. 2017
NOVÝ ZÉLAND
20.11. zahájeno hlasování obyvatel o podobě příp. nové státní vlajky mezi pěti
doporučenými modely z 10.292 podaných návrhů
15.12. vláda potvrdila vítězný návrh nové státní vlajky, navržený architektem Kyle
Lockwoodem, který postoupil do referenda v březnu 2016 proti stávající státní
vlajce; v referendu mezi 20.11. a 11.12. se za účasti 49 % oprávněných voličů
pro vítězný model vyslovilo 50,53 % hlasujících
OMÁN
25.10. parlamentní volby do Poradního shromáždění s 84 členy se konaly za účasti
56,66 % registrovaných voličů
4.11. předsedou Poradního shromáždění byl opět zvolen šajch Chálid bin Hilál ALMAAWALI
7.11. dekretem č. 47/2015 jmenoval sultán všech 84 členů Státní rady (Majles
Addawla), jejichž statutární počet byl zvýšen z 83 na 85 členů, vč. předsedy,
kterým zůstal Yahya bin Mahfoud AL-MANTHRI
PÁKISTÁN
29.1. odstoupil guvernér provincie Paňdžáb Mohammad Sarwar, úřadujícím
guvernérem se stal předseda Provinčního shromáždění Rana Muhammad
IQBAL KHAN
14.2. guvernérem provincie Gilgit-Baltistán byl jmenován Barjees TAHIR (úřad
nastoupil 16.2.)
12.3. předsedou Senátu byl zvolen Mian Raza RABBANI
7.5.
novým guvernérem Paňdžábu jmenován Malik Muhammad Rafik RAJWANA
(nástup 10.5.)
22.8. úřadujícím předsedou Národního shromáždění se stal Murtaza Javed ABBASI
9.11. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Sardar Ayaz SADIQ
6.12. v Bangkoku se po čtyřměsíčním odkladu uskutečnilo setkání poradců pro
bezpečnost vlád Pákistánu a Indie o řešení sporných otázek, zejména Kašmíru,
míru a bezpečnosti
25.12. v pákistánském Lahore se neočekávaně sešli premiéři Indie a Pákistánu
Naréndra Módí a Nawaz Sharif; jde o první návštěvu indického premiéra v
Pákistánu po 11 letech
PALESTINA
1.4.
země formálně přistoupila k jurisdikci Mezinárodního trestního soudu v Haagu
16.6. prezident Abbás oznámil rezignaci vlády národní jednoty, neboť Hamás
nesouhlasí s tím, aby jeho koaliční partner Fatáh působil i na území Gazy,
kterou sám ovládá

17.6.

premiér Ramí Hamdalláh podal demisi své vlády, byl však obratem pověřen
sestavením nové

PANAMA
1.7.
předsedou Národního shromáždění byl zvolen Rubén DE LEÓN SÁNCHEZ
PANENSKÉ OSTROVY USA
5.1.
guvernér Kenneth Ezra MAPP se složením slibu ujal úřadu
PARAGUAY
1.7.
úřad předsedy Senátu na období do 30.6.2016 nastoupil Mario ABDO
BENÍTEZ, předsedou Poslanecké sněmovny zůstává do 31.12.2016 Hugo
Adalberto VELÁZQUEZ MORENO
9.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
PERU
17.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
30.3. Kongres republiky vyslovil poměrem hlasů 72:42 s 2 abstencemi nedůvěru
předsedkyni vlády Aně Jaraové, která měla krýt nezákonnou činnost špionážní
služby DINI
2.4.
novým předsedou vlády byl jmenován Pedro Álvaro CATERIANO BELLIDO a
po následující obměně vlády se ministryní zahraničí stala Ana María
SÁNCHEZ BARNUEVO
27.4. Kongres vyslovil poměrem hlasů 73:10 při 39 abstencích důvěru novému
předsedovi vlády Caterianovi
26.7. předsedou Kongresu republiky byl zvolen Luis Carlos Antonio IBERICO
NÚŇEZ
7.11. prezident podepsal zákon o vytvoření nového okresu La Yarada – Los Palos ve
sporném hraničním území s Chile
PITCAIRN
15.8.2014

guvernérem se stal Jonathan SINCLAIR

POBŘEŽÍ SLONOVINY
28.4. RB OSN přijala rezoluci č. 2219 (2015), kterou zavádí embargo na dovoz
zbraní a další ekonomické sankce do 30.4.2016 a prodlužuje mandát skupiny
expertů, dohlížejících na jejich dodržování, do 30.5.2016
25.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2226 (2015), kterou upravuje a prodlužuje mandát
mise OSN UNOCI do 30.6.2016
24.10. odstoupil třetí z původních devíti opozičních kandidátů do prezidentských
voleb Charles Konan Banny kvůli obavám z volebních podvodů; další dva
(Amara Essy a Mamadou Koulibaly) odstoupili již dříve ze stejného důvodu
25.10. v prezidentských volbách byl za účasti 54,63 % oprávněných voličů do čela
státu znovu zvolen Alassane Dramane OUATTARA, který získal 83,66 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 3.11.); na dalších místech se umístili Pascal
Affi N'Guessan (9,29 %), Bertin Kouadio Konan (3,88 %),Henriette Lagou
Adjoua (0,89 %), Siméon Konan Kouadio-Kouamé (0,71 %), Kacou Gnangbo
(0,60%), Jacqueline-Claire Kouangoua (0,40 %) a odstoupivší kandidáti
Charles Konan Banny (0,28 %), Amara Essy (0,20 %) a Mamadou Koulibaly
(0,11 %)

PODNĚSTERSKO
14.9. rezignovala ministryně zahraničí Nina Štanská, úřadujícím MZV se stal její
zástupce Vitalij IGNATĚV
29.11. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 43 členy se konaly za účasti 48,3 %
oprávněných voličů
2.12. předsedkyně vlády Taťána Michailovna Turanskaja byla odvolána z funkce;
úřadující předsedkyní vlády se stala Maja Ivanovna PARNAS-ová
23.12. předsedou Nejvyšší rady byl zvolen Vadim KRASNOSELSKI
23.12. prezident jmenoval novým předsedou vlády Pavla Nikolajeviče PROKUDIN-a
POLSKO
10.5. v prezidentských volbách získali za volební účasti 48,96 % nejvíce
hlasů
Andrzej Duda (34,76 %) a Bronisław Komorowski (33,77 %), kteří postupují
do 2. kola 24.5.; za nimi se umístili Paweł Kukiz (20,80 %), Janusz KorwinMikke (3,26 %), Magdalena Ogórek (2,38 %), Adam Jarubas (1,60 %), Janusz
Palikot (1,42 %), Grzegorz Braun (0,83 %), Marian Kowalski (0,52 %), Jacek
Wilk (0,46 %) a Paweł Tanajno (0,20 %)
24.5. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen za účasti 55,34 %
oprávněných voličů Andrzej Sebastian DUDA, který získal 51,55 %
odevzdaných hlasů, zatímco jeho soupeř Bronisław Komorowski 48,45 %
(inaugurace 6.8.)
10.6. odstoupení k 23.6. ohlásil maršálek Sejmu Radoslaw Sikorski, a to kvůli loňské
aféře s odposlechy
25.6. novou předsedkyní Sejmu byla zvolena Malgorzata KIDAWA-BLOŃSKA, pro
kterou hlasovalo 244 poslanců ze 460, zatímco pro jejího protikandidáta
Jerzyho Wenderlicha jen 43
6.9.
referendum o změně volebního systému skončilo neúspěchem, protože se ho
zúčastnilo pouze 7,48 % registrovaných voličů (ústava požaduje 50 %); z nich
78,75 % podpořilo zavedení jednomandátových volebních obvodů a 82,63 % se
vyslovilo proti současnému financování politických stran ze státního rozpočtu
25.10. parlamentní volby do Sejmu se 460 a Senátu se 100 členy se konaly za volební
účasti 50,92 %, resp. 50,91 % oprávněných voličů
9.11. vítěznou stranou parlamentních voleb byla na funkci premiérky nominována
Beata Maria Szydło
12.11. ustavující schůze Sejmu, premiérka Ewa Kopacz podala demisi své vlády
12.11. předsedou Sejmu byl zvolen Marek KUCHCIŃSKI, předsedou Senátu
Stanisław KARCZEWSKI
13.11. předsedkyní vlády jmenoval prezident Beatu Marii SZYDŁO a pověřil ji
sestavením nového kabinetu
16.11. prezident jmenoval novou vládu (MP Beata Maria SZYDŁO, MZV Witold Jan
WASZCZYKOWSKI)
PORTUGALSKO
4.10. parlamentní volby do Shromáždění republiky s 230 členy se konaly za účasti
55,86 % registrovaných voličů; neplatné hlasy 1,65 %, prázdné 2,09 %
6.10. prezident pověřil premiéra Pedra Passose Coelha, aby vytvořil novou vládu
22.10. ačkoliv levice, složená ze Socialistické strany, Levého bloku a komunistů,
získala v parlamentu většinu, prezident jmenoval novým předsedou vlády opět

23.10.
27.10.
7.11.

10.11.
23.11.
25.11.

Pedra Manuela Mamede Passose COELHO z pravicové Sociálně-demokratické
strany
předsedou Shromáždění republiky byl zvolen Eduardo FERRO RODRIGUES
jmenována nová vláda (MZV Rui MACHETE)
předseda Socialistické strany Antonio Costa oznámil dosažení dohody s
Komunistickou stranou Portugalska a Levým blokem o vytvoření společné
vlády a očekává pověření prezidentem sestavit novou vládu, pokud bude vláda
premiéra Coelha při hlasování o důvěře v parlamentu poražena
hlasy 123 poslanců levicové opozice proti 107 hlasům vládních poslanců
vyslovilo Shromáždění republiky nesouhlas s programem nové vlády
prezident jmenoval novým předsedou vlády Antónia Luíse SANTOS DA
COSTA-u a pověřil jej sestavením nové vlády
jmenována nová vláda (MZV Ernesto Augusto SANTOS SILVA), která se
funkce ujala 26.11.

RAKOUSKO
1.1.
funkci předsedkyně Spolkové rady do 30.6.2015 nastoupila Sonja ZWAZL
1.7.
funkci předsedy Spolkové rady do 31.12.2015 nastoupil Gottfried KNEIFEL
REUNION
2.4.
Generální radu nahradila Departmentální rada (Conseil Départemental), jejímž
předsedou se stala dosavadní předsedkyně Generální rady Nassimah
MANGROLIA DINDAR
13.12. se ziskem 52,7 % byl ve 2. kole předsedou Regionální rady zvolen znovu Didier
ROBERT, když jeho strana obsadila 29 ze 41 míst rady
18.12. Regionální rada zvolila formálně svým předsedou opět Didiera ROBERT-a
ROVNÍKOVÁ GUINEA
14.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
RUMUNSKO
5.6.
prezident vyzval k demisi premiéra Pontu, který je vyšetřován kvůli podezření z
padělání, daňových úniků a praní špinavých peněz z období 2007-2008, kdy
působil jako advokát (parlament mu 12.6. vyslovil důvěru poměrem hlasů
194:13)
29.9. poté, co byl prokuraturou obviněn z korupce, získal premiér Victor-Viorel
Ponta důvěru parlamentu, když návrh na vyslovení nedůvěry podpořilo jenom
207 poslanců, ačkoliv zákon vyžaduje podporu nejméně 275 zákonodárců
4.11. po protestech veřejnosti kvůli požáru v bukurešťském klubu odstoupil premiér
Ponta a jeho vláda
5.11. úřadujícím premiérem jmenoval prezident Sorina Mihaie CIMPEANU-a
10.11. prezident jmenoval novým předsedou vlády Daciana Juliena CIOLOŞ-e a
pověřil jej sestavením rady ministrů
15.11. jmenována nová vláda (MZV Lazăr COMĂNESCU)
17.11. poměrem hlasů 389:115 vyslovil parlament důvěru nové vládě, která se tak
ujala funkce
RWANDA
14.7. za předsednictví Donatilly Mukabalisy schválilo Národní shromáždění
poměrem hlasů 80:0 změnu čl. 101 ústavy, která ruší limit dvou funkčních

9.9.

8.10.
29.10.
17.11.
9.12.
18.12.
22.12.

období prezidenta republiky pro tutéž osobu a umožní tak současnému
prezidentovi ucházet se v r. 2017 potřetí o funkci prezidenta; Senát změnu
schválil poměrem 24:0 při dvou abstencích (změna podléhá schválení v
referendu)
na základě petice 3,8 milionu občanů schválilo Národní shromáždění změnu
ústavy, která vypouští ustanovení o maximálně dvou následujících mandátech
prezidenta, které může vykonávat stejná osoba; o den později začal změnu
projednávat Nejvyšší soud
Nejvyšší soud odmítl námitky opoziční Demokratické zelené strany Rwandy
(DGPR) proti změně ústavy ve věci limitu pro výkon úřadu prezidenta
Národní shromáždění hlasy všech 75 přítomných poslanců schválilo změnu
ústavy, která umožní prezidentu ucházet se o funkci i po r. 2017, kdy vyprší
jeho druhé funkční období
Senát jednomyslně podpořil změny ústavy, které mj. umožní prezidentu
Kagamemu ucházet se o funkci potřetí za sebou
vláda vyhlásila referendum o změnách ústavy na 18.12.
za účasti 98,3 % oprávněných voličů se jich 98,3 % vyslovilo v referendu pro
navrhované změny ústavy, 1,6 % bylo proti
RB OSN přijala rezoluci č. 2256 (2015), kterou vzala na vědomí ukončení
činnosti Mezinárodního soudu pro šetření zločinů ve Rwandě (ICTR) k
31.12.2015

ŘECKO
25.1. předčasné parlamentní volby do Sněmovny zástupců se 300 členů se konaly za
účasti 63,87 % oprávněných voličů
26.1. prezident jmenoval Alexise TSIPRAS-e premiérem a pověřil ho sestavením
nové vlády; na vládě se vítězná koalice SYRIZA dohodla téhož dne se stranou
Nezávislí Řekové (ANEL)
27.1. jmenována nová vláda (MZV Nikos KOTZIAS)
6.2.
předsedkyní Sněmovny zástupců byla zvolena Zoe KONSTANTOPOULOU
10.2. poměrem hlasů 162:137 vyslovila Sněmovna zástupců důvěru nové vládě
18.2. novým prezidentem byl zvolen Prokopis Vasiliou PAVLOPOULOS, který
získal již v 1. kole podporu 233 ze 300 poslanců Sněmovny zástupců
(inaugurace 13.3.), zatímco jeho protikandidát Nikos Alivizatos 30 hlasů a 32
poslanců odevzdalo prázdný hlasovací lístek; 5 poslanců se hlasování
nezúčastnilo
27.6. premiér Tsipras vyhlásil na 5.7. celonárodní referendum o přijetí plánu
zahraničních věřitelů na řešení dluhové krize; téhož dne referendum schválil
Parlament poměrem hlasů 178:120 při dvou abstencích
5.7.
v referendu se za účasti 62,5 % oprávněných voličů vyslovilo 61,31 % proti
přijetí návrhu zahraničních věřitelů na řešení dluhové krize, 38,69 % hlasujících
jej podpořilo
20.8. premiér Alexis Tsipras podal se svou vládou demisi a navrhl prezidentovi
svolat předčasné parlamentní volby na 20.9.
21.8. prezident pověřil sestavením nové vlády lídra opozice z Nové demokracie
Vangelise Meimarakise (24.8. pověření vrátil)
25.8. prezident předal mandát k vytvoření nové vlády předákovi třetí nejsilnější
frakce v parlamentu, předsedovi Lidové jednoty Panagiotisovi Lafazanisovi
27.8. poté, co mu i předseda Lidové jednoty po neúspěšném jednání o vytvoření
koaliční vlády vrátil pověření, jmenoval prezident předsedkyní přechodné vlády

28.8.
28.8.
20.9.
21.9.
23.9.
3.10.
7.10.

dosavadní
předsedkyni
Nejvyššího
soudu
Vassiliki
THANOUCHRISTOPHILOU, jak stanoví řecká ústava
jmenována přechodná vláda (MZV Petros MOLYVIATIS)
prezident podepsal dekret o rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných
parlamentních voleb do Sněmovny zástupců na 20.9.
předčasné parlamentní volby do Sněmovny zástupců s 300 členy proběhly za
účasti 56,57 % registrovaných voličů
prezident jmenoval novým předsedou vlády Alexise TSIPRAS-e a pověřil jej
sestavením vlády
slib složila nová vláda (MZV Nikos KOTZIAS), jmenovaná 22.9.
předsedou Sněmovny zástupců byl zvolen Nikolaos VOUTSIS
poměrem hlasů 155:144 vyslovila Sněmovna zástupců důvěru nové vládě

SALVÁDOR
1.3.
parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 84 členy se konaly za
účasti 47,83 % oprávněných voličů
14.5. funkci předsedkyně Zákonodárného shromáždění do 7.11.2016 nastoupila
Lorena Guadalupe PEÑA MENDOZA
SAN MARINO
1.4.
úřad kapitánů-regentů nastoupili Andrea BELLUZZI a Roberto VENTURINI
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Lorella STEFANELLI a Nicola RENZI
SAÚDSKÁ ARÁBIE
22.1. zemřel král Abdalláh, novým králem se stal jeho nevlastní bratr princ
SALMAN Ibn Abdul-Azíz Ibn Abdul-Rahmán al-Fajsal Ibn Turkí Ibn Abdullah
as-Saúd
23.1. novým korunním princem byl Korunní radou potvrzen princ MUKRÍN Ibn
Abdul-Azíz as-Saúd /Muqrin Ibn Abdul-Asis as-Saud/, který se stal
místopředsedou vlády; ministr vnitra princ MUHAMMAD Ibn Najíf as- Saúd
/Mohammed Ibn Nayef as-Saud/ se stal zástupcem korunního prince a novým
ministrem obrany králův syn princ MUHAMMAD Ibn Salman as-Saúd
/Mohammed Ibn Salman as-Saud/
30.1. nový král provedl další změny ve vládě (MZV zůstává)
29.1. novým korunním princem jmenoval král Salman jeho dosavadního zástupce
prince MUHAMMAD-a Ibn Najif as-Saúda, který zůstává ministrem vnitra, a
novým zástupcem korunního prince jmenoval král svého syna a ministra obrany
prince MUHAMMADA Ibn Salmana as-Saúda; je to poprvé v dějinách země,
co následníkem trůnu není syn zakladatele dynastie Saúdů Abdalazíze
29.4. král provedl další změny ve vládě (novým ministrem zahraničí se stal Adil bin
Ahmad AL-DŽUBAJR /Adel bin Ahmed al-Jubeir/)
12.12. poprvé za účasti žen proběhly v zemi místní volby, v nichž jich na 2100 míst v
municipálních radách kandidovalo 978 vedle 5.938 mužů (19 jich bylo skutečně
do rady zvoleno)
SENEGAL
13.10. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Moustapha NIASSE

SEVERNÍ IRSKO
10.9. odstoupil první ministr Peter Robinson, který sesadil všechny členy vlády s
výjimkou ministryně financí Arlene FOSTER-ové, která se stala úřadující
předsedkyní vlády
20.10. do úřadu se vrátil první ministr Peter David ROBINSON
SEVERNÍ KYPR
19.4. v 1. kole prezidentských voleb nejlépe uspěli Derviş Eroğlu (28,15 %) a
Mustafa Akinci (26,94 %), kteří postupují do 2. kola 26.4.; na dalších místech
se umístili Sibel Siber s 22,53 %, Kudret Özersay s 21,25 %, Arif Salih Kirdağ
s 0,49 %, Mustafa Onurer s 0,40 % a Mustafa Ulaş s 0,24 % odevzdaných hlasů
(volební účast dosáhla 62,35 %)
26.4. ve 2. kole byl prezidentem zvolen Mustafa AKINCI, který získal podporu
60,5 % voličů, zatímco jeho protikandidát Derviş Eroğlu 39,5 % (inaugurace
30.4); volební účast dosáhla 64,12 %
15.5. v Nikósii byly pod patronátem zvláštního vyslance OSN Eidema obnoveny
mírové rozhovory představitelů řecké a turecké komunity, vedených prezidenty
Anastasiadisem a Akincim o znovusjednocení ostrova
4.7.
odstoupil předseda vlády Özkan Yorgancioğlu
6.7.
prezident Akinci vyzval k sestavení nové vlády Ömera Soyera KALYONCU
15.7. jmenována nová vláda (MZV Emine ÇOLAK)
SEVERNÍ MARIANY
28.12. zemřel guvernér Eloy Songao Inos, úřad vzápětí převzal dosavadní
místoguvernér Ralph Deleon GUERRERO TORRES
SEVERNÍ OSETIE
5.6.
ruský prezident jmenoval úřadující hlavou státu předsedu Nejvyššího soudu
Tamerlana Kimoviče AGUZAROV-a, neboť stávající hlavě státu Tajmurazu
Mamsurovovi vyprší mandát 7.6.
10.6. odstoupil předseda vlády Sergej Takojev, úřadujícím premiérem se stal jeho
první náměstek Azamat Tajmuzarovič CHADIKOV
22.8. ruský prezident nominoval Jelenu Knjazevu, Elbruse Bokojeva a Tamerlana
Aguzarova kandidáty na hlavu republiky
13.9. hlavou republiky zvolil parlament hlasy 66 poslanců z 68 Tamerlana Kimoviče
AGUZAROV-a, zatímco jeho protikandidáti Elbrus Bokojev a Jelena Knjazeva
nezískali ani jeden hlas, resp. 26 a 25 poslanců hlasovalo proti nim (inaugurace
téhož dne)
15.9. nově zvolená hlava republiky jmenovala předsedou rady ministrů Vjačeslava
Zelimchanoviče BITAROV-a
24.9. Parlament schválil jmenování V.Z. Bitarova předsedou rady ministrů
SEYCHELY
26.1. změny ve vládě (MZV Joël MORGAN)
3.-5.12. v prezidentských volbách za účasti 87,4 % oprávněných voličů se nejlépe
umístili James Michel (47,76 %) a Wavel Ramkalawan (35,33 % odevzdaných
hlasů), kteří postupují do 2. kola 16.-18.12.; na dalších místech se umístili
Patrick Georges Pillay (14,19 %), David Pierre (2,12 %), Alexcia Amesbury
(1,33 %) a Philippe Boullé (0,67 %), 2,3 % odevzdaných hlasů bylo neplatných

16.-18.12. 2. kolo prezidentských voleb vyhrál James Alix MICHEL, který získal
podporu 50,15 % hlasujících, zatímco Wavela Ramkalawana podpořilo
49,85 % voličů (inaugurace 20.12.); volební účast dosáhla 90,06 %
20.12. ústavou předepsanou přísahu složili prezident James Alix MICHEL a
viceprezident Danny FAURE
SINGAPUR
11.9. parlamentní volby do rozšířeného Parlamentu s 89 volenými členy (celkem 101)
proběhly za účasti 93,56 % oprávněných voličů
28.9. jmenována nová vláda (MP Lee Hsien Loong, MZV Vivian
BALAKRISHNAN), která se funkce ujala 1.10.
SIN ŤIANG (XINJIANG)
31.12.2014
úřadujícím guvernérem se stal Shohrat ZAKIR
24.1. ve funkci guvernéra potvrzen Shohrat Zakir
SINT MAARTEN
30.9. Stavy vyslovily poměrem hlasů 8:7 nedůvěru vládě Marcela Gumbse
22.10. guvernére jmenoval Williama Marlina do funkce formateura nové vlády
28.10. kabinet premiéra Gumbse podal demisi
19.11. novým premiérem byl jmenován William MARLIN, stejně jako jeho vláda
SKOTSKO
22.1. britská vláda zveřejnila návrh zákona o zvýšených pravomocech Skotska
v oblasti daní, sociálních záležitostí a dalších oblastech, ale s možností veta
ministrů centrální vlády v Londýně; skotská vláda návrh vzápětí odmítla
SLOVENSKO
9.4.
vláda rozhodla o stanovení termínu příštích parlamentních voleb na 5. a
6.3.2016
SLOVINSKO
10.6. předsedou Státní rady byl znovu zvolen Mitja BERVAR
SOMALILAND
10.3. volební komise oznámila odložení prezidentských voleb o 6 měsíců
15.3. změny ve vládě (MZV zůstává)
18.3. somálští unionisté z oblasti Awdal vyhlásili AWDALSKOU REGIONÁLNÍ
ADMINISTRATIVU, která je poloautonomní entitou v rámci federálního
Somálska; v jejím čele stojí Suldan Wabar, představitel hnutí severosomálských
unionistů pro osvobození Awdalu ze somalilandské okupace
27.4. předseda Sněmovny starších Saleban Mohamud oznámil odložení
prezidentských voleb, které se měly uskutečnit v květnu 2015, na neurčito a
související prodloužení mandátu stávajícího prezidenta
11.5. Nezávislá volební komise a Sněmovna starších prodloužily mandát
administrativy prezidenta Silaanya o 22 měsíců
26.6. prezidentu Silaanyovi vypršel mandát
10.9. prezident Silaanyo vyhlásil termín prezidentských a parlamentních voleb na
28.3.2017; současně vyzval opozičního předsedu Poslanecké sněmovny

Abdirahmana Mohameda Abdillahiho „Irro“ k odstoupení z funkce, protože
bude kandidovat na funkci prezidenta
26.10. na protest proti prezidentově politice před volbami odstoupilo 12 vrcholných
vládních funkcionářů, vč. ministra zahraničí Mohameda Bihiho Yonise
27.10. prezident Silaanyo jmenoval nové členy vlády, mj. i ministra zahraničních věcí,
kterým se stal Dr. Said Ali SHIRE
SOMÁLSKO
5.1.
prezident Prozatímní správy Jihozápadu Sharif Hassan Sheikh Adan jmenoval
její první vládu se 20 členy, které předsedá
10.1. v Mogadišu proběhlo 53. zasedání rady ministrů zahraničí bloku IGAD
(Somálsko, Keňa, Etiopie, Súdán, Jižní Súdán, Uganda a Džibutsko) o postupu
politické stabilizace v Somálsku a v přijatém komuniké vyzvalo k urychlení
formování dalších federálních států v Centrálním Somálsku, Středním Shabelle
a Hiranu
12.1. premiér Omar Abdirashid Shermarke oznámil složení své vlády (MZV
Abdirahman Duale BEYLEH)
17.1. poté, co se řada opozičních poslanců vyslovila proti schválení nové vlády
parlamentem, protože je v ní příliš mnoho členů vlády bývalé, rozhodl premiér
Shermarke o jejím rozpuštění
20.1. zahájen proces výběru členů Oblastního shromáždění Prozatímní správy Jubby
27.1. puntlandský prezident Abdiweli Mohamed Ali zahájil v Garowe konferenci o
programu New Deal for Somalia na vysoké úrovni zástupců federální i
regionálních vlád, mezinárodní komunity a občanské společnosti
28.1. bývalý šéf rozvědky al-Šabábu Zakariya Ismail Ahmed Hersi, který se sám
vzdal vládnímu vojsku v prosinci 2014, vyzval příslušníky milicí, aby
následovali jeho příkladu v zájmu mírového řešení všech konfliktů a smíření
somálského národa
28.1. premiér Omar Abdirashid Shermarke jmenoval svou novou vládu (MZV
Abdisalam Hadliye OMAR)
31.1. na žádost premiéra rozhodl parlament poměrem hlasů 139:47 při 4 abstencích o
odložení projednávání programu a složení jeho vlády o deset dní
4.-6.2. proběhly konzultace ústřední vlády v čele s prezidentem a představitelů
regionálních států (Puntland, Jubba, Severozápadní Somálsko) na úrovni
prezidentů o dalším postupu budování federálního státu
9.2.
poměrem hlasů 191:22 schválil parlament nový kabinet premiéra Shermarka
10.2. ve městě Dhusamareb, středisku oblasti Galgadud, byla prezidentem
Mahamudem zahájena ustavující konference o vytvoření federálního státu
Střední Somálsko
10.2. parlament schválil zákon o vytvoření Nezávislé volební komise, která má
připravit svobodné volby v r. 2016
26.2. krátce před zahájením rozhovorů ústřední vlády s vládou Somalilandu pod
patronátem Turecka v Istanbulu bylo oznámeno jejich odložení na březen
27.2. RB OSN schválila rezoluci č. (2015) o prodloužení mise OSN AMISON o
dalších 12 měsíců
2.3.
krátce po zahájení odložených rozhovorů s ústřední vládou v Istanbulu 1.3.
oznámil ministr zahraničí Somalilandu Mohamed Yunus Bihi, že jeho země se
rozhovorů nezúčastní, dokud budou ústřední vládu zastupovat osoby původem
ze Somalilandu
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mezi vládními ozbrojenými silami a milicemi ASWJ byla podepsána dohoda o
příměří ve Středním Somálsku
prezident Mohamud přiletěl do hlavního města Galgadudu Dhusomareb, aby
přemluvil místní stařešiny, trvající na konání volby prezidenta státu Střední
Somálsko právě v Dhusomarebu, zatímco kmenoví náčelníci z Mudugu trvají
na původně dohodnutém městě Adaado; od 23.3. byl v Dhusomarebu přítomen i
předseda parlamentu Dr. Jawari
přední ústavní činitelé vyzvali kmenové stařešiny a intelektuály z oblastí
Mudug a Galgadud k dohodě o místě i době svolání ustavující konference v
vytvoření federálního státu Střední Somálsko; řídící výbor konference rozhodl
o přesunutí místa jednání konference z Adaada do Dhusomarebu
federální ministr vnitra Abdurrahman Mohammed Hussein „Odawaa“ oznámil,
že volební část ustavující konference k vytvoření státu Střední Somálsko bude
zahájena 1.4. v hlavním městě autonomní oblasti Himan a Heeb Adaadu
(zahájení bylo odloženo)
nárok Puntlandu na oblast Mudug připomněl při příležitosti prezidentovy
návštěvy města Dhusamareb 8.4. ministr Ali Haji Warsame
zahájení ustavující konference Státu Střední Somálsko ve městě Adaado bylo
opět odloženo
poté, co prezident prohlásil město Dhusamareb hlavním městem budoucího
federálního státu Střední Somálsko, oznámil ministr vnitra Abdurrahman
Mohamed Hussein „Odawaa“, že ustavující konference bude zahájena v
Adaadu 15.4.
po dvoudenním jednání podepsali federální premiér Omar Abdirashid
Shermarke a prezident Puntlandu Abdiwali Ali Gaas v Garowe bilaterální
smlouvu o ukončení politického sporu a o spolupráci na uskutečnění Vize 2016
(smlouva rovněž uzavřela spor o zapojení oblasti Mudug do federálního státu
Střední Somálsko)
na konferenci o usmíření v Jubalandu, konané ve městě Kismaayo, zvolilo za
účasti federálního prezidenta jejích 800 delegátů parlament JIA - Regionální
shromáždění s 65 členy
v Adaadu byla oficiálně zahájena ustavující konference federálního státu
Střední Somálsko
na ustavující konferenci státu Střední Somálsko v Adaadu ohlásil Abdikarim
Hussein Guled svou kandidaturu na funkci prezidenta tohoto nového
federálního státu
prezident Mohamud zahájil v Garowe 2. fórum o vládě v Somálsku, kterého se
zúčastní i prezidenti tří dosud ustavených federálních států, Puntlandu
(Abdiweli Mohamed Ali), Jubby (Ahmed Mohamed Islam) a Jihozápadu
(Sharif Hassan Sheikh Aden), jednající mj. o postupu realizace ústavněsprávního programu Vize 2016
v Garowe podepsali prezidenti Somálska a Puntlandu politickou dohodu, která
zakazuje občanům Puntlandu účast na konferenci v Adaadu o vytvoření státu
Střední Somálsko; dohoda má urychlit proces ustanovování nového federálního
státu
za účasti prezidenta Mohamuda byli inaugurováni členové Regionálního
shromáždění JIA, včetně jeho předsedy Sheikha Abdi MOHAMED-a
kvůli špatnému výkonu státní správy a postoji k vytvoření Středního Somálska
podepsalo více než 21 poslanců Státního shromáždění Puntlandu petici proti
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vládě prezidenta Abdiweliho Gaase a žádá hlasování o důvěře; předseda
parlamentu však odmítl nechat o důvěře hlasovat
několik federálních ministrů se v Adaadu sešlo s Technickým výborem pro
ustavení státu Střední Somálsko a místními kmenovými náčelníky, aby
pomohlo vyřešit spory spojené s ustavující konferencí; 18.5. ministr vnitra a
federálních otázek Abdirahman Mohamed Hussein Odawaa potvrdil vyřešení
všech sporných otázek, včetně registrace kandidátů konference
jak oznámil její předseda Ahmed Abdulle Jim´ale, pokračuje ve městě
Beledweyne konference o usmíření dvou klanů ovládajících středosomálskou
oblast Hiran
poslanci federálního parlamentu projednávali návrh proti uznání poslanců
Jubalandu v souladu se schválením nezávislé komise pro hranice a federaci,
stejně jako nezávislé národní volební komise
místopředseda technického výboru pro vytvoření státu Střední Somálsko
Mohamud Hashi Abdi potvrdil zdárný průběh konference, jejíž delegáti jsou
řádně registrováni a záhy obdrží návrh ústavy nového federálního státu
RB OSN schválila rezoluci č. 2221 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSOM do 7.8.2015
do Adaada přiletěla vládní delegace vedená ministerským předsedou
Sharmarkem na slavnostní zahájení 2. fáze konference o ustavení státu Střední
Somálsko; účastní se jí 360 delegátů, kteří vyberou členy parlamentu Středního
Somálska
Prozatímní správy Jubby se rozhodla přerušit pracovní styky s federální vládou
poté, co 6.6. federální parlament vyslovil nedůvěru regionálnímu parlamentu
JIA a nařídil jeho rozpuštění
obnoveny boje mezi milicemi ASWJ a vládním vojskem v Dhusamarebu, který
milice záhy obsadily
Puntland se postavil za Prozatímní správu Jubby ve sporu s federální vládou
federální prezident navrhl zahájení dialogu s JIA
ministr vnitra a federalizace přijel do hlavního města Galgadudu Dhusamarebu,
aby s vedením ASWJ jednal o jeho účasti na ustavující konferenci státu Střední
Somálsko v Adaadu a o řešení sporů mezi ASWJ a centrální vládou
prezident Puntlandu vyměnil 9 ministrů své vlády
na jednání s ministrem vnitra a federalizace předložila ASWJ podmínky pro
svou účast na ustavující konferenci státu Střední Somálsko a ukončení
ozbrojených střetů; jednou z nich je jmenování vrchního náboženského vůdce
ASWJ muftím země
351 delegátů ustavující konference schválilo poměrem hlasů 310:12 při 29
abstencích ústavu nového federálního státu Střední Somálsko, který bude mít
název Stát Galmudug Středního Somálska (The State of Galmudug of Central
Somalia)
sebevražedný atentát příslušníků milic al-Šabáb ve městě Adaado měl narušit
průběh ustavující konference, na níž přes 400 místních politiků, kmenových
vůdců a stařešinů projednává zřízení Prozatímní správy pro centrální oblasti
(Interim Administration for the Central Regions, IACR); podle hlavního
organizátora konference Halimo Ismaila Yareye však byli všichni delegáti v
bezpečí
v Adaadu vybrali delegáti ustavující konference 89 členů parlamentu
prozatímní správy nového centrálního federálního státu, někde citovaného jako
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Prozatímní správa Galmudugu (Galmudug Interim Administration), kteří téhož
dne složili slib
předsedou regionálního shromáždění Galmudugu (Assembly of Galmudug) byl
ve 2. kole zvolen Ali Ga´al ASIR, kterého podpořilo 48 poslanců, zatímco
Abdullahi Moalima Gaafowa „Asbaro“ 36 poslanců; v 1. kole získal Asir 35
hlasů, Gaafow 38 hlasů a Abdirisack Hussein Mohamud, který do 2. kola
nepostoupil, jenom 11 hlasů. Místopředsedy shromáždění byli zvoleni Hared
Ali Hared a Mohamed Sheikh Ahmed Ma´alin.
v budoucím hlavním městě Centrálního státu Dhusamarebu zahájila ASWJ
vlastní ustavující konferenci samozvaného CENTRÁLNÍHO STÁTU
SOMÁLSKA (Maamulka Gobolada Dhexe ee Soomaaliya), která 1.7. zvolila
prezidentem nového federálního státu Ahmeda Shakira Ali HASSAN-a
(inaugurován 12.7.) a viceprezidentem Hassana Mohamuda Warsameho
v 1. kole prezidentské volby získali kandidáti Abdi Karim Hussein Gulled a
Ahmed Moallim Fiqi po 29 hlasech, Ahmed Abdi Salam Adan 12 hlasů, Hassan
Mohamed Elmi Afrah „Mideeye“ 10 hlasů, Abdi Hassan Awale „Qaybdiid“ 6
hlasů a Hassan Mohamed Nuur Qalad 3 hlasy
Shromáždění nového federálního státu Galmudug zvolilo ve třetím kole jeho
prvním prezidentem Abdi Karima Hüsseina GULLED-a, pro kterého hlasovalo
49 z celkem 89 poslanců, zatímco jeho protikandidát Ahmed Moallim Fiqi
získal podporu 40 poslanců; viceprezidentem byl zvolen Mohamed Hashi ABDI
„Araabey“
nově zvolený prezident Galmudugu přislíbil zahájit rozhovory s vládou
Puntlandu o řešení hraničního sporu, kvůli kterému odmítá Puntland novou
administrativu Galmudugu uznat (kromě jím kontrolované oblasti Galguduud a
dvou okresů Mudugu /Hobyo a Harardhere/ si nová ústava Galmudugu, když
hovoří o nedělitelném Mudugu, nárokuje i okresy Goldogob, Jarriiban a severní
Galka´ayo, jež jsou ovládány Puntlandem); nový prezident chce rovněž řešit
spor s Ahlu Sunna Waaljama´a o legitimitu své volby
federální vláda vyzvala ASWJ k ukončení politické vzpoury a k zahájení
rozhovorů s novou administrativou Galmudugu
parlament schválil jednomyslně složení 18-členné Nezávislé volební a hraniční
komise, která bude mít poslední slovo v procesu ustavování federálních států
Somálska a která byla jmenována v květnu t.r.
vláda předložila Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu svůj spor s Keňou o
průběh námořní hranice mezi oběma zeměmi; sporné území dosahuje 100 tisíc
km²
při příležitosti svátku Eid al-Fitr na konci ramadánu vyzval prezident bojovníky
al-Šabábu, aby opustili svou ideologii a zapojili se do procesu mírové obnovy
země, a prodloužil jim poskytnutou amnestii
po týdenních rozhovorech v Garowe podepsali premiér federální vlády,
prezident Puntlandu a hlava JIA komuniké o nutnosti respektovat prozatímní
ústavu země a bojovat za udržení jednoty země; komuniké současně definuje
vztahy mezi federálními státy navzájem a vůči federální vládě
prezident Mohamud potvrdil závazek své vlády vytvořit nový federální stát z
dosavadních oblastí Hiran a Střední Shabelle, u nějž se zaměří na spravedlivé
řešení kmenového vyrovnání, na odstranění klanové nedůvěry a rivality
podle mluvčího ASWJ Mursala Sheikha Mohameda převzaly v Galgadudu
milice ASWJ od vládního vojska kontrolu nad okresem Qalenle a dalšími
oblastmi

20.7.

v Mudugu bylo konstatováno vzrůstající napětí mezi ozbrojenými silami
federálních států Puntland a Galmudug, které se o svrchovanost nad touto
oblastí přou
23.7. ve městě Adaado se konala inaugurace prezidenta Prozatímní správy
Galmudugu (Galmudug Interim Administration, GIA) Abdikarima Hüsseina
Gulleda
25.7. parlament Galmudugu zahájil proces revize ústavy regionálního státu, zejména
jejích pasáží o hranicích federálního státu
28.7. předseda parlamentního výboru pro přípravu voleb 2016 Abdulahi Godah Bare
oznámil, že vláda a parlament se shodly, že s ohledem na politickou a
bezpečnostní situaci v zemi nebude možné v r. 2016 zajistit konání
všeobecných voleb na principu „jeden muž – jeden hlas“
28.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2232 (2015) o zmocnění zemí Africké unie
udržovat misi AMISOM po dalších 10 měsíců do 30.5.2016; RB OSN současně
schválila prodloužení mandátu speciální pomocné mise OSN UNSOM do
30.3.2016
29.-30.7.
se v Mogadišu konalo pod patronátem OSN a za účasti 32
mezinárodních delegací a 120 účastníků Partnerské fórum v rámci tzv. New
Deal Somali Compact na ministerské úrovni; jeho cílem je mj. letos ustavit
prozatímní regionální správu pro oblasti Hiran a Střední Shabelle, jakož i
stanovit politický statut hlavního města Mogadiša
8.8.
v Mogadišu byly za účasti nejvyšších funkcionářů federální vlády, zákonodárců,
kmenových stařešinů a zástupců OSN, IGAD a dalších představitelů
mezinárodní komunity oficiálně zahájeny rozhovory o vytvoření nového
autonomního státu v oblastech Hiran a Střední Shabelle; ministr vnitra a
federalizace na nich oznámil, že oficiálně proces jeho utváření začne 1.9.
9.8.
guvernéři oblastí Hiran (Abdulfatah Hassan Afrah) a Střední Shabelle (Ali
Abdullahi Hussein Guudlaawe) podepsali v Mogadišu bilaterální dohodu o
vytvoření regionálního autonomního státu v těchto oblastech a o svolání
konference ke zřízení tohoto státu, na níž se zúčastní zástupci všech kmenů
žijících na jejich území; do 14 dní bude ustaven technický výbor, který má do
60 dní ukončit proces přípravy
9.8.
prezident ISWA Sharif Hassan Sheikh Adan oznámil, že do 30 dní budou
tradičními kmenovými stařešiny zvoleni členové Národního shromáždění
tohoto federálního státu, který má mít 145 členů
11.8. viceprezident ASWJ Hassan Mohamud Warsame oznámil bojkot nové smlouvy
o vytvoření federálního státu Hiranu a Středního Shabelle, protože údajně
neslouží zájmům obyvatel centrálního Somálska
12.8. 93 poslanců podalo v parlamentu již druhý návrh na vyslovení nedůvěry a
sesazení prezidenta Mohamuda kvůli údajnému porušování ústavy
15.8. předseda parlamentu Jawari přijal návrh poslanců na hlasování o vyslovení
nedůvěry prezidentovi
15.8. na další 4 roky byl prezidentem JIA zvolen Sheikh Ahmed Mohamed ISLAM
„Madoobe“, který obdržel hlasy 68 ze 74 přítomných poslanců Regionálního
shromáždění; po dvou hlasech obdrželi Hilowle Mohamed Adan a Osman
Hussein Fayrus, zatímco kandidaturu Mohameda Osmana Yuusufa nepodpořil
ani jeden člen oblastního parlamentu
19.8. prezident Galmudugu dostal od parlamentu dalších 15 dní, do kterých mu musí
předložit návrh na složení regionální vlády; původní zákonnou lhůtu 45 dní

prezident nedodržel, protože se snaží zapojit do svého kabinetu i ministry za
Ahlu Sunna Waljama´a, s níž se zatím na spolupráci nedohodl
26.8. z vězení v Galgadudu byl propuštěn viceprezident regionální administrativy
ASWJ Abdullahi Hersi Da´ad
27.8. prezident regionální správy Galmudugu Abdikarim Hüssein Gulled a předseda
výkonného výboru umírněné islamistické skupiny Ahlu Sunna Waaljama´a
(ASWJ) Sheikh Ibrahim Sheikh Hassan „Gureye“ podepsali v Adaadu dohodu
o podílu ASWJ na správě nového federálního státu, zejména o jejím 4 %
zastoupení v regionální vládě a 30 % podílu na obsazení regionálního
shromáždění
28.8. přes dohodu vedení ASWJ a Galmudugu ohlásil prezident Centrálního státu
vyhlášeného ASWJ Sheikh Ahmed Shakir Ali Hassan, že jmenuje svůj vlastní
kabinet; jeho frakce, kontrolující města Dhusamareb a Guricel, totiž dohodu
vedení ASWJ s prezidentem Galmudugu odmítla
28.8. prezident Galmudugu jmenoval 24-členný vládní kabinet, který regionální
parlament schválil 31.8. poměrem hlasů 66:3
31.8. dohodou na doplnění 14 bodů do prozatímní ústavy skončila v Mogadišu
dvoudenní konference zástupců občanské společnosti na regionální a okresní
úrovni o skončení platnosti prozatímní ústavy v r. 2016; většina z nich se týká
volebního procesu, který má nahradit předpokládaný princip „jeden občan jeden hlas“, protože ho nelze ze známých důvodů v r. 2016 ještě zavést
3.9.
v důsledku postupu milice al-Šabáb v bojích s národní armádou odvolala vláda
vrchního velitele Somálské národní armády genmjr. Dahira Adana Elmiho a
jeho nástupcem jmenovala generála Mohameda Adena AHMED-a
12.9. za účasti federálního prezidenta a premiéra, MZV Etiopie a vyslanců Keni,
OSN a IGAD, jakož i regionálních prezidentů Galmudugu a Jihozápadního
státu, se v Kismaayu konala inaugurace Sheikha Ahmeda Mohameda Islama
Madoobeho do funkce prezidenta Jubbalandu na druhé funkční období
19.-21. 9. v Mogadišu proběhla 3. fáze konzultačního shromáždění Vise 2016 ke
všeobecným volbám v r. 2016, která otevřela celostátní debatu o
demokratickém, transparentním a legitimním předání moci novým orgánům,
vzešlým z voleb 2016
21.9. konzultační konference byla zakončena přijetím deklarace o ustavení Národního
poradního fóra pro kontrolu volebního procesu 2016; na jeho práci se bude
podílet 78 zástupců federální i regionálních vlád, občanské společnosti a
mezinárodních pozorovatelů, kteří se mají sejít 14.10. k jednání o koeficientu
pro volby
21.9. administrativa ASWJ odsoudila poradní fórum Vise 2016 o přípravě voleb v r.
2016, zahájené v Mogadišu, jakož i předem odmítla jeho závěry; vysvětluje to
tím, že nebyla na shromáždění pozvána, nesouhlasí s odložením přímého
hlasování v parlamentních volbách, jakož i s překračováním ústavních
pravomocí exekutivy při vytváření federálních členských států
26.9. předseda parlamentu zamítl podnět k vyslovení nedůvěry prezidentu, aby
zabránil krizi, která by mohla oslabit stabilitu země ohrožené obnovenými boji
s milicemi al-Šabáb; o odvolání podnětu 93 poslanců bude sněmovna jednat
7.10.
27.9. funkci náčelníka Štábu sil obrany převzal genmjr. Mohamed Aden AHMED,
jeho zástupcem se stal brigadýr Ali BASHE (slib složili 24.9.)

5.10.

tradiční kmenoví náčelníci ukončili ve městě Baidoa jednání o ustavení
parlamentu Prozatímní správy Severozápadního státu (ISWA) a výběr jeho
členů
6.10. prezident Centrálního státu ASWJ Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassan ohlásil
rozsáhlou vojenskou ofenzívu proti silám milic al-Šabáb v oblasti Galgadud
7.10. brzké obnovení rozhovorů mezi Somálskem a Somalilandem pod patronátem
Turecka oznámil místopředseda federální vlády Mohamed Omar Arte Qalib
9.10. parlament se sešel k projednání návrhu na odvolání prezidenta, který byl
předsedou parlamentu shledán právně neplatným (10.10. bylo zasedání
odloženo, protože 81 poslanců, kteří podali návrh na odvolání, se jej odmítlo
zúčastnit)
12.-14.10. pod vedením státního ministra pro ústavní záležitosti federální vlády
Hassana Mahmouda Jimalleho se v Mogadišu konala porada k ústavnímu
vývoji za účasti představitelů ministerstev pro ústavní záležitosti Puntlandu,
Jubbalandu, Jihozápadního státu a Galmudugu
13.10. předseda parlamentu Jawari oznámil, že poslanci usilující o odvolání prezidenta
Mohamuda stáhli svůj návrh z pořadu jednání
19.10. v Mogadišu bylo za účasti představitelů OSN a dalších mezinárodních
organizací zahájeno dvoudenní Národní poradní fórum Vize 2016, na kterém
budou vrcholní zástupci federace, jednotlivých regionů i občanské společnosti
projednávat vývoj do r. 2016 a přípravu voleb; organizace Ahlu Sunna
Waljama´a, která nebyla k účasti pozvána, předem odmítla akceptovat výsledky
a závěry fóra
20.10. guvernér oblasti Hiran vyzval k urychlení procesu formování správy federálního
státu Hiranu a Středního Shabelle, které brzdí spory v technickém výboru
23.10. RB OSN schválila rezoluci č. 2244 (2015) o prodloužení embarga na dovoz
zbraní do 15.11.2016 a mandátu monitorovací skupiny pro Eritreu a Somálsko
do 12.12.2016
28.10. před hlasováním o vyslovení nedůvěry odstoupil předseda puntlandského
parlamentu Said Hassan Shire
31.10. federální vláda vytvořila společný výbor pro ustavení federálního státu pro
Hiran a sousední Střední Shabelle, který má překonat odpor kmenových
stařešinů obou oblastí k vytvoření společného státu z klanových důvodů
9.11. ve 2. kole zvolil regionální parlament Puntlandu svým novým předsedou
Ahmeda Ali HASHI-ho, který získal podporu 41 poslanců ze 64 hlasujících, a
porazil tak svého soupeře Abdihakima Mohameda Ahmeda Dhoba-Daroda; v 1.
kole byl z voleb vyřazen třetí uchazeč o funkci Said Samatar Surad
9.11. prezident Galmudugu jmenoval novým guvernérem provincie Mudug
Abdirashida Hashi ARTAN-a
9.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2245 (2015) o vytvoření Podpůrného úřadu OSN
pro Somálsko (UNSOS), který nahradí obdobný orgán podporující misi
AMISOM (UNSOA); jeho mandát trvá do 30.5.2016
10.11. federální ministerstvo vnitra a federálních otázek rozpustilo technický výbor
pro vytvoření federálního státu Hiranu a Středního Shabelle pro neshody mezi
zástupci obou oblastí; odpovědnost za proces ustavení nového státu převezme
samo ministerstvo
11.11. prezident Jihozápadního státu odvolal guvernéra provincie Dolní Shabelle
Abdulkadira Mohameda Nur Sidiiho a jeho nástupcem jmenoval Ibrahima
Adena ALI-ho

14.11. poměrem hlasů 160:0 při jedné abstenci vyzvali poslanci parlamentu keňskou
vládu, aby stáhla ze země svá vojska, vyslaná na pomoc Somálsku, a odsoudili
její plán na výstavbu zdi podél somálsko-keňské hranice
16.11. ve městech Mogadišo, Baidoa, Kismayo, Garowe a Adaado se sešla regionální
poradní fóra k otázce voleb v r. 2016; v každém se až 150 delegátů z řad
občanské společnosti bude radit o přípravě voleb v příštím roce
23.11. premiér Sharmarke oznámil drobné změny ve vládě (MZV zůstává)
23.11. poté, co se 22. 11. ve městě Galkayo střetli příslušníci ozbrojených sborů obou
států, slíbila vláda Puntlandu zahájit dialog s vládou Galmudugu o sporných
otázkách stran začlenění oblasti Mudug
25.11. kmenoví náčelníci z oblasti Hiran stanovili tvrdé podmínky pro souhlas s
vytvořením společného státu se sousední oblastí Střední Shabelle; trvají
zejména na schválení města Beledweyne jako hlavního města nového
federálního státu a místa konání jeho ustavující konference
30.11. za zprostředkování federálního premiéra bylo ve městě Galkayo uzavřeno
příměří mezi ozbrojenými silami Puntlandu a Galmudugu, které se od 25.11.
střetly v několik dní trvajícím konfliktu s minimálně 18 obětmi o vlastnictví
dálnice v severním Galkayu
1.12. za účasti premiéra Sharmarkeho a prezidentů Jubalandu a Jihozápadního státu
byl v Galkayu zahájen dialog prezidentů Puntlandu a Galmudugu o ukončení
vzájemných bojů a vyřešení sporu o příslušnost části oblasti Mudug k oběma
federálním státům
2.12. v Galkayu byla podepsána dohoda o příměří mezi Puntlandem a Galmudugem,
stažení jejich vojenských jednotek z místa konfliktu v Jižním Galkayu a o
společné kontrole dodržování podmínek příměří (stahování vojsk z Jižního
Galkaya začalo 6.12.)
8.12. 89 členů regionálního parlamentu Jihozápadního státu složilo ústavou
předepsaný slib v jeho hlavním městě Baidoa, kde se parlament sešel k
ustavující schůzi; zbývající poslanci složí přísahu dodatečně poté, co budou
vybráni kmenovými vůdci
9.12. prezident Galmudugu ohlásil zahájení rozhovorů s islamistickou frakcí Ahlu
Sunna Waljama´a, která kontroluje velkou část jeho státu, o ukončení
nepřátelství
20.12. novým guvernérem oblasti Hiran jmenovala vláda Yusufa Ahmeda HAGAR-a
„Dabageed“
21.12. prezident přiletěl do města Beledweyne, aby se setkal s kmenovými stařešiny a
politiky Hiranu ve snaze zajistit jejich souhlas s iniciativou na začlenění oblasti
do federálního státu se Středním Shabelle; podle prezidenta by se sjednocující
konference měla kvůli klanovým potyčkám v Beledweyne konat v centru oblasti
Střední Shabelle Jowhar, což hiranští představitelé zásadně odmítají
24.12. po dvoudenních jednáních s prezidentem Mohamudem podpořili kmenoví
náčelníci z oblasti Hiran jeho výzvu k účasti na ustavující konferenci
společného federálního státu s oblastí Střední Shabelle ve městě Jowhar
25.12. místní politici, vedeni poslanci regionálního parlamentu Jihozápadního státu za
tři okresy z oblasti Bakool (Yeed, Aato a El Barde) Abdiwahabem Ugas
Husseinem, Mohamedem Abdim a Sanyarem a bývalým ministrem financí
ústřední vlády Husseinem Abdi Halanem, vyhlásili ve městě Ceel Barde
autonomii SOMÁLSKÉHO STÁTU HORNÍ BAKOOL (Maamulka Bakool
Sare Somaaliyya) a jeho prezidentem vyhlásili Ahmeda Nur Sheikha

28.12.

29.12.
29.12.

29.12.

29.12.

MOHAMED-a; zatímco Prozatímní správa Jihozápadu tento krok odsoudila již
26.12., vláda Puntlandu vznik nové autonomie 28.12. přivítala
ministr vnitra a federálních otázek přijel v čele vládní delegace do hlavního
města oblasti Střední Shabelle Jowharu, aby zde prověřil bezpečnostní situaci,
protože 21.2.2016 zde má být zahájena ustavující konference společného
federálního státu s oblasti Hiran; vyzval také místní kmenové náčelníky a
politiky ke spolupráci na přípravě konference a účasti na ní
ve městě Baidoa složili slib zbývající poslanci regionálního parlamentu
Jihozápadního státu
předseda 63-členného Oblastního výboru kmenových náčelníků z oblasti Hiran
Da´ar Hirsi Nur, který se nezúčastnil rozhovorů s prezidentem Mohamudem,
popřel legitimitu souhlasu části náčelníků s vytvořením společného federálního
státu se Středním Shabelle
v návaznosti na odpor části hiranských kmenových vůdců oznámila vláda
zahájení ustavující konference společného federálního státu oblastí Hiran a
Střední Shabelle již na začátek ledna tak, aby byla ukončena volbou
prozatímních orgánů do 20.2.2016
ministr bezpečnosti Galmudugu Osman Tardhuled potvrdil nabídku okamžitého
zahájení přímých rozhovorů s odpůrci vlády z Ahlu Sunna Waljama´a o
usmíření a spolupráci

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
3.10. parlamentní volby do Federální národní rady se 20 volenými a 20 jmenovanými
členy proběhly za volební účasti 35,29 %
18.11. předsedou Federální národní rady byl zvolen Amal Abdulla AL-QUBAISI
SRBSKO
26.8. v rámci normalizace vztahů podepsaly za prostřednictví EU vlády Srbska a
Kosova sérii dohod, které posilují práva Srbů v severním Kosovu na autonomii
v oblasti hospodářství a školství, jakož i posilují samostatnost Kosova
22.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2256 (2015), kterou prodloužila termín působení
soudců Mezinárodního soudního dvora pro bývalou Jugoslávii (ICTY) až do
31.12.2016
SRÍ LANKA
8.1.
v prezidentských volbách zvítězil za účasti 81,52 % registrovaných voličů
Pallewatte Gamaralalage Maithripala Yapa SIRISENA, který obdržel 51,28 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 9.1.), zatímco dosavadní hlava státu Mahinda
Rajapakse 47,58 %; na dalších místech se umístili Ratnayake Arachchige
Sirisena (0,15 %), Namal Ajith Rajapaksa (0,13%), Maulawi Ibrahim
Mohammed Mishlar (0,12 %), Panagoda Don Prince Solomon Anura Liyanage
(0,12 %), Ruwanthileke Peduru (0,10 %), Aithurus M. Illias (0,09 %), Duminda
Nagamuwa (0,08 %), Siritunga Jayasuriya (0,07 %), Sarath Manamendra
(0,06 %), Pani Wijesiriwardene (0,04 %), Anurudha Polgampola (0,04 %),
Sundaram Mahendran (0,03 %), Muthu Bandara Theminimulla (0,03 %),
Battaramulle Seelarathana (0,03 %), Prasanna Priyankara (0,02 %), Jayantha
Kulathunga (0,02 %) a Wimal Geeganage (0,02 %), 1,15 % odevzdaných hlasů
bylo neplatných
9.1.
ústavní slib složil nový předseda vlády Ranil WICKREMESINGHE
10.1. jmenována nová vláda (MZV Mangala SAMARAWEERA)

14.1.
15.1.

23.1.
28.1.
6.2.
29.4.
26.6.
17.8.
1.9.
4.9.
8.9.
15.9.
16.9.

hlavním ministrem provincie Uva byl jmenován Harin FERNANDO
novým guvernérem Severní provincie jmenován H.M.G.S. PALIHAKKARA,
který nastoupil do úřadu 27.1. spolu s novými guvernéry Východní (Austin
FERNANDO), Centrální (Surangani ELLAWALA) a Severní centrální (P.B.
DISSANAYAKE) provincie a provincií Sabaragamuwa (B.M.A.R. PERERA) a
Uva (M.P. JAYASINGHE)
úřad převzali noví guvernéři Západní (K.C. YOGESWARAN), Severozápadní
(Amara Piyaseeli RATNAYAKE) a Jižní (Hemakumara NANAYAKKARA)
provincie
úřad hlavního ministra Severní centrální provincie převzal Peshala
JAYARATNE
úřad hlavního ministra Východní provincie nastoupil Hafiz Azeer AHMED
na podnět nového prezidenta schválil parlament omezení pravomocí prezidenta
a obnovil limit dvou po sobě jdoucích funkčních období pro jeho následovníky
prezident rozpustil Parlament a otevřel tak cestu předčasným parlamentním
volbám, jejichž termín stanoví volební komise
parlamentní volby do Parlamentu s 225 členy proběhly za účasti 77,66 %
oprávněných voličů
předsedou Parlamentu byl zvolen Karu JAYASURIYA
jmenována nová vláda (MP Ranil WICKREMESIMGHE, MZV Mangala
SAMARAWEERA)
premiéry Západní a Severozápadní provincie byli jmenováni Isuru
DEVAPRIYA a Dharmasiri DASSANAYAKE; funkce se ujali téhož dne
hlavním ministrem provincie Uva se stal Chamara Sampath DASSANAYAKE
Rada pro lidská práva OSN vyzvala k vytvoření zvláštního soudního tribunálu
pro potrestání válečných zločinů, spáchaných v dlouholetém konfliktu mezi
vládním vojskem a tamilskými rebely

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
16.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
22.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2196 (2015) o prodloužení embarga na dovoz zbraní
do 29.1.2016 a související prodloužení mandátu panelu expertů dohlížejících na
plnění embarga do 29.2.2016
26.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2212 (2015) o posílení personálu mise OSN
MINUSCA o 750 vojáků a 280 policistů
28.4. RB OSN přijala rezoluci č. 2217 (2015), kterou se rozšiřuje a prodlužuje
mandát mise OSN MINUSCA do 30.4.2016
20.7. změny ve vládě (MZV Samuel RANGBA)
29.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
13.12. zahájeno referendum o nové ústavě, které bylo prodlouženo v některých
oblastech až do 15.12.; za volební účasti 37,91 % oprávněných voličů se jich
93 % vyslovilo pro novou ústavu země, 7 % proti ní
14.12. vůdce muslimských povstalců frakce hnutí Séléka Noureddine Adam podepsal
deklaraci o vyhlášení autonomního státu REPUBLIKA LOGONE (DAR EL
KUTI) (République du Dar El Kuti) na severovýchodně země a předal ji
zástupcům OSN; centrální vláda tento krok odsoudila
24.12. jak oznámil její předseda Muhamat Kamoun, rozhodla prozatímní vláda odložit
parlamentní a prezidentské volby, plánované na 27.12., o tři dny kvůli
administrativním a logistickým potížím s jejich zabezpečením
30.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 149 členy

30.12. prezidentské volby vyhrál za volební účasti 79 % registrovaných voličů AnicetGeorges Dologuélé se 23,78 % odevzdaných hlasů a spolu s Faustinem
Archange Touadérou (19,42 %) postupuje do 2. kola 31.1.2016; na dalších
místech se umístili Désiré Bilala Kolingba Nzanga (12,60 %), Martin Ziguélé
(10,82 %), Jean Serge Bokassa (6,55 %), Charles-Armel Doubane (3,33 %),
Abdou Karim Meckassoua (3,21 %), Jean-Michel Mandaba (3,05 %), Sylvain
Patassé-Ngakoutou (2,60 %), Jean-Barkés Ngombe-Ketté (1,70 %), Gaston
Mandata Nguérékata (1,66 %), Fidèle Gouanjika (1,25 %), Théodore Kapou
(1,23 %), Timoléon Mbaikoua (1,09 %), Jean Willybiro-Sako (0,82 %), Guy
Roger Moskit (0,79 %), Marcel Djimassé (0,69 %), Émile Gros Raymond
Nakombo (0,67 %), Xavier Sylvestre Yangongo (0,56 %), Régina KonziMongot (0,56 %), Cyriaque Gonda (0,54 %), Constant Gouyomgbia Kongba
Zézé (0,51 %), Joseph Yakété (0,50 %), Laurent Gomina-Pampali (0,49 %),
Mathias Barthélemy Morouba (0,41 %), Théophile Sony Colé (0,35 %),
Maxime Kazagui (0,27 %), Jean-Baptiste Koba (0,20 %), Stanislas Moussa
Kembé (0,17 %) a Olivier Gabirault (0,16 %)
SÚDÁN
12.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2200 (2015) o prodloužení mandátu panelu
expertů dohlížejících na dodržování embarga do 12.3.2016
26.2. RB OSN schválila rezoluci č. 2205 (2015) o prodloužení mandátu prozatímních
bezpečnostních sil OSN v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.7.2015
13.-15.4. prezidentské volby se 16 kandidáty vyhrál za účasti 46,40 % registrovaných
voličů Omar Hassan Ahmad AL-BAŠÍR, který obdržel podporu 94,05 % voličů
(inaugurace 2.6.); na dalších místech se umístili Fadl el-Sayed Shuiab
(1,43
%), Fatima Abdel Mahmoud (0,85 %), Mohamed Al Hassan (0,76 %),
Abdul
Mahmoud Abdul Jabar Rahamtalla (0,74 %), Hamdi Hassan Ahmed
(0,32
%),
Mohamed Ahmed Abdul Gadir Al Arbab (0,30 %), Yasser Yahiya Salih Abdul Gadir
(0,30 %), Khairi Bakhit (0,21 %), Adel Dafalla Jabir
(0,17 %), Mohamed Awad
Al Barow (0,17 %), Asad Al Nil Adel Yassin Al
Saafi (0,17 %), Alam Al Huda
Ahmed Osman Mohamed Ali (0,15 %), Ahmed
Al Radhi Jadalla Salem (0,14 %),
Isaam Al Ghali Tajj Eddin Ali (0,14 %) a Omar Awad Al Karim Hussein Ali (0,11
%)
13.-16.4. parlamentní volby do Národního shromáždění se 426 členy se konaly za
účasti 46,4 % registrovaných voličů
1.6.
nepřímé volby 54 členů Rady států (po třech za každý státní parlament) a 2
členů volených Abyei Area Council bez hlasovacího práva
1.6.
předsedou Národního shromáždění byl zvolen Ibrahim Ahmed OMER,
předsedou Rady států s 56 členy byl zvolen Omer Suleiman ADAM
6.6.
novým ministrem zahraničí jmenován Ibrahim GHANDOU
29.6. RB OSN schválila rezoluci č. 2228 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN v
Darfúru (UNAMID) do 30.6.2016 a zvýšení počtu jejích příslušníků
14.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2230 (2015) o rozšíření a prodloužení mandátu
prozatímních bezpečnostních sil v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.12.2015
15.12. RB OSN schválila rezoluci č. 2251 (2015) o prodloužení mandátu prozatímních
bezpečnostních sil v oblasti Abyei (UNISFA) do 15.5.2016
SURINAM
25.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s 51 členem se konaly za volební
účasti 72,7 % registrovaných voličů

30.6.
14.7.
12.8.

předsedkyní Národního shromáždění byla znovu zvolena Jennifer
GEERLINGS-SIMONS
bez protikandidáta zvolilo Národní shromáždění prezidentem opět Désiré
„Dési“ Delano BOUTERSE-ho (inaugurace 12.8.)
jmenována nová vláda v čele s viceprezidentem Ashwinem ADHIN-em (MZV
Niermala BADRISING)

SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS
16.2. parlamentní volby do Národního shromáždění s 15 členy (z toho 11 volenými)
se konaly za účasti 72,19 % oprávněných voličů; současně se uvolnilo místo
předsedy Národního shromáždění
18.2. ústavní slib složil nový předseda vlády Dr. Timothy Sylvester HARRIS
22.2. jmenována nová vláda (MZV Mark A.G. BRANTLEY)
14.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Franklin BRAND
19.5. odvoláno jmenování Sira Edmunda Lawrence novým generálním guvernérem
20.5. úřadujícím generálním guvernérem se stal Samuel Weymouth Tapley
SEATON; úřad řádného generálního guvernéra nastoupil složením slibu 2.9.
SVATÝ VINCENC A GRENADINY
9.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 23 členy proběhly za účasti
73,39 % registrovaných voličů
14.12. slib složil staronový premiér Dr. Ralph Everard GONSALVES, který současně
ohlásil složení své vlády (MZV Sir Louis STRAKER)
29.12. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Jomo Sanga THOMAS
SÝRIE
5.12.2014
Národní koalice opozičních sil zvolila novým předsedou řídící rady
Chálida CHODŽA-u /Khalid Khoja/
7.6.
předsedou Lidového shromáždění byl opět zvolen Mohammad Jihad ALLAHAM
25.9. vláda uzavřela za patronátu OSN a zprostředkování Íránu šestiměsíční příměří s
protivládními rebely operujícími v oblasti města Zabadani u libanonské hranice
a měst Kefraya a Fuaa na severovýchodě země
21.10. představitelé kurdské Strany demokratické jednoty vyhlásili již čtvrtý kurdský
kanton při hranicích s Tureckem
22.10. některé ozbrojené skupiny, sdružené v opoziční Národní koalici, jakož i
jednotky Svobodné syrské armády, se obrátily na vládu s návrhem na zahájení
jednání o lokálním příměří
29.-30.10. ve Vídni proběhla za účasti ministrů zahraničí Číny, Egypta, Francie, Iráku,
Íránu, Jordánska, Kataru, Libanonu, Německa, Ománu, Ruska, Saúdské Arábie,
Spojených arabských emirátů, Turecka, USA, Velké Británie a EU mezinárodní
konference o řešení krize a budoucnosti země
14.11. ve Vídni zahájeno 2. kolo mezinárodních jednání o řešení konfliktu v Sýrii za
účasti ministrů zahraničí 19 zemí
19.11. prezident Assád odmítl zahájení procesu usmíření a mírového řešení válečného
konfliktu od 1.1.2016, jak schválila vídeňská konference, a to po tu dobu, co je
země okupována teroristy
9.12. v saúdskoarabském Rijádu začala dvoudenní konference více než 100 zástupců
skupin protivládní opozice, aby jednali o sjednocení stanovisek před
plánovanými mírovými rozhovory s vládou; na jednání se zúčastní mj. zástupci

11.12.
15.12.

18.12.

22.12.

prozápadní Národní koalice revolučních a opozičních sil a aliance Jižní fronta,
umírněného Národního koordinačního výboru pro demokratickou změnu,
salafistické skupiny Ahrár aš-Šám al-Islámíja a konzervativní Džaíš al-Islám,
zatímco účast odmítli představitelé Strany kurdské jednoty a dalších kurdských
skupin, jakož i islamistické fronty al-Nusrá
zástupci syrské opozice se v Rijádu shodli na vytvoření 25-členného orgánu,
Nejvyššího úřadu pro jednání, který bude zahrnovat politické i ozbrojené frakce
a povede přípravu mírových jednání s vládou, která mají začít do 1.1.2016
Saúdská Arábie ohlásila vytvoření Islámské protiteroristické koalice 34 zemí
Afriky, Asie a Středního Východu spojených v boji s tzv. Islámským státem
ISIS, působícím na území Libye, Egypta, ale také Iráku, Sýrie a Afghánistánu,
jejichž vlády se však na koalici nepodílejí
RB OSN přijala rezoluci č. 2254 (2015), kterou schválila plán mírového
urovnání krize; plán upravuje rozhovory mezi vládou a opozicí od ledna 2016,
stejně jako podmínky příměří, a počítá s účastí současného prezidenta na jeho
realizaci
RB OSN přijala rezoluci č. 2257 (2015), kterou obnovila mandát
pozorovatelské mise OSN UNDOF na Golanských výšinách do 30.6.2016

ŠALOMOUNOVY OSTROVY
23.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
21.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
předseda vlády Manasseh Damukana SOGAVARE
ŠPANĚLSKO
15.1. katalánský premiér Artur Mas svolal předčasné volby do parlamentu autonomie
Generalitatu na 27.9.
28.9. premiér Rajoy vyjádřil ochotu jednat s představiteli katalánských
separatistických stran, které zvítězily v regionálních volbách 27.9., o všem s
výjimkou jednoty země
1.10. premiér oznámil konání parlamentních voleb 20.12.
9.11. na svém prvním zasedání schválil katalánský regionální parlament poměrem
hlasů 72:63 plán na odtržení oblasti od Španělska; plán předpokládá lidové
referendum k této otázce v r. 2017
11.11. vláda se obrátila na Ústavní soud, aby zastavil proces odtržení Katalánska jako
protiústavní
2.12. Ústavní soud zrušil jako nezákonnou rezoluci katalánského regionálního
parlamentu z 9.11. o vyhlášení referenda k nezávislosti Katalánska
20.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 350 členy a Senátu s 266 členy
proběhly za účasti 73,2 % , resp. 71,88 % oprávněných voličů, přičemž neplatné
hlasy činily 0,9 % (PS), resp. 3,22 % (S) a prázdné hlasovací lístky 0,75 % (PS)
a 1,48 % (S)
ŠVÝCARSKO
1.1.
do úřadu nastoupili prezidentka Simonetta SOMMARUGA a viceprezident
Johann SCHNEIDER-AMMANN
18.10. parlamentní volby do Národní rady se 200 členy se konaly za účasti 48,51 %
oprávněných voličů, volby do Rady kantonů se 46 členy i 22.11.
30.11. předsedkyní Národní rady byla zvolena Christa MARKWALDER, předsedou
Rady kantonů Raphaël COMTE

9.12.

prezidentem na rok 2016 byl 196 hlasy ze 208 možných zvolen Johann
SCHNEIDER-AMMANN a viceprezidentkou Doris LEUTHARD, která získala
180 z 203 odevzdaných hlasů (inaugurace 1.1.2016)
11.12. změny ve spolkové vládě (MZV zůstává)
TÁDŽIKISTÁN
1.3.
parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 63 členy se konaly za volební
účasti 87,7 % oprávněných voličů
17.3. předsedou Poslanecké sněmovny byl opět zvolen Šukuržon ZUHUROV
27.3. nepřímé parlamentní volby do Národního shromáždění s 25 nepřímo volenými a
šesti jmenovanými členy a jedním ex-offo poslancem
17.4. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Mahmadsaid
UBAIDULLOJEV
9.12. Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým udělila prezidentu Imomali
Rachmonovi titul „Vůdce národa“ a celoživotní imunitu; zákon podlého
souhlasu Národního shromáždění
TANZÁNIE
25.10. parlamentní volby do rozšířeného Národního shromáždění s 367 členy se
konaly za účasti 67,34 % registrovaných voličů
25.10. prezidentské volby s 8 kandidáty vyhrál Dr. John Pombe Joseph MAGUFULI,
který získal 58,46 % odevzdaných hlasů (inaugurace 5.11.); na dalších místech
se umístili Edward Ngoyai Lowasa (39,97 %), Anna Elisha Mghwira (0,65 %),
náčelník Yemba Lutalosa (0,43 %), Hashim Rungwe Spunda (0,32 %) a
kandidáti Kasambala Janken Malik, Macmillan Elifatio Lyimo a Nasoro
Dovutwa Fahmi, kteří obdrželi po 0,05 % odevzdaných hlasů (volební účast
dosáhla 66,78 %)
5.11. inaugurace prezidenta Dr. Johna Pombe Josepha MAGUFULI-ho a
viceprezidentky Samie SULUHU HASSAN-ové
17.11. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Job NDUGAI
19.11. prezident jmenoval novým předsedou vlády Majaliwu Kassima MAJALIWA-u
a pověřil jej sestavením kabinetu
10.12. prezident oznámil složení nové vlády (MZV Augustine Philip MAHIGA)
TATARSTÁN
24.3. ruský prezident jmenoval Rustama Minnichanova, kterému končí prezidentský
mandát 25.3., úřadujícím prezidentem Tatarstánu
13.9. prezidentské volby vyhrál Rustam Nurgalijevič MINNICHANOV, který
obdržel 94,4 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho protikandidáti Chafiz
Mirgalimov (2,56 %), Rušanija Bilgildejeva (1,68 %) a Ruslan Jusupov
(0,85 %); volební účast dosáhla 84,5 % oprávněných voličů (inaugurace 18.9.)
THAJSKO
1.4.
vláda odvolala výjimečný stav
20.4. komise pro přípravu nové ústavy zveřejnila svůj návrh, který předložila k
šestidenní odborné diskusi; po ní bude návrh předložen k debatě vybraným
respondentům ve všech 77 provinciích (referendum se neplánuje)
20.8. král schválil změny ve vládě (novým MZV se stal Don PRAMUDWINAI)
6.9.
poměrem hlasů 135:105 při 7 abstencích odmítla Národní rada pro reformy
návrh nové ústavy, který předložila speciální komise; bude jmenována nová

komise, která má do 180 dní připravit nový návrh, který bude předložen
celostátnímu referendu
TCHAJWAN
4.5.
prezident ČLR se v Pekingu sešel s předsedou vládnoucí nacionalistické strany
Tchajwanu Kuomintang Erikem Ču, aby jednali o urovnání sporu kolem
politiky „jediné Číny“; jde o první setkání na tak vysoké úrovni za posledních
šest let
7.11. v Singapuru se poprvé od r. 1949 na historickému summitu sešel předseda ÚV
KS Číny (a prezident ČLR) Si Ťin-pching s předsedou Kuomintangu (a
prezidentem Čínské republiky na Tchajwanu) Ma Jing-ťiou
TOGO
25.4. prezidentem byl za účasti 60,99 % oprávněných voličů znovu zvolen Faure
Essozimna GNASSINGBÉ, který získal 58,73 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 22.5.); na dalších místech zůstali Jean-Pierre Fabre (35,19 %),
Tchabouré Gogué (4,03 %), Gerry Taama Komandega (1,04 %) a Mohamed
Traoré Tchassona (0,96 %)
22.5. nástup prezidenta Gnassingbého do funkce vedl k demisi vlády premiéra Kwesi
Ahoomey-Zunua
5.6.
novým předsedou vlády byl jmenován Komi Sélom KLASSOU (10.6. nastoupil
do úřadu)
28.6. jmenována nová vláda (MZV Robert DUSSEY)
TOKELAU
23.2. hlavou vlády byl jmenován Siopili PEREZ
TONGA
4.7.
korunovace krále Tupou VI. a jeho manželky, královny Nanasipau´u Tuku´aho
TRINIDAD A TOBAGO
2.2.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
3.2.
předsedkyní Senátu byla jmenována Raziah AHMED
7.9.
parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů se 42 členy se uskutečnily za
účasti 66,86 % oprávněných voličů
9.9.
novým předsedou vlády byl jmenován Dr. Keith Christopher ROWLEY
11.9. novým ministrem zahraničí byl jmenován Dennis MOSES
23.9. předsedkyní Sněmovny reprezentantů byla zvolena Bridgid ANNISETTEGEORGE
23.9. jmenován Senát o 31 členech, jeho předsedkyní byla zvolena Christine
KANGALOO
TUNISKO
5.1.
novým předsedou vlády byl jmenován Habib ESSID
23.1. jmenována nová vláda (MZV Taieb BACCOUCHE)
1.2.
premiér dokončil sestavování vlády, které 5.2. vyslovil parlament poměrem
hlasů 166:30 při 8 abstencích důvěru (6.2. se ujala úřadu)
4.7.
týden po teroristickém útoku na turisty v rekreačním středisku Sousse vyhlásila
vláda 30-denní výjimečný stav, který významně omezuje občanské svobody a
uděluje mimořádné pravomoci ozbrojeným silám

31.7.
2.10.

s platností od 3.8. byl výjimečný stav prodloužen o další dva měsíce
vláda zrušila výjimečný stav, vyhlášený po teroristických útocích v Sousse 26.6.

TURECKO
7.6.
parlamentní volby do Velkého národního shromáždění Turecka s 550 členy se
konaly za účasti 83,92 % oprávněných voličů
10.6. odstoupil premiér Davutoğlu, ve funkci však zůstává do vytvoření nové vlády
1.7.
předsedou Velkého národního shromáždění byl zvolen Ismet YILMAZ
9.7.
prezident pověřil sestavením nové vlády Ahmeda DAVUTOĞLU
25.7. v reakci na turecké letecké útoky na své základny v severním Iráku vypověděla
Strana kurdských pracujících (PKK) mírový proces s tureckou vládou
13.8. designovaný premiér Davutoğlu oznámil, že jeho jednání o vytvoření koaliční
vlády s Lidovou republikánskou stranou ztroskotala; lhůta pro sestavení vlády
vyprší 23.8.
18.8. designovaný premiér Davutoğlu se vzdal pověření vytvořit novou koaliční
vládu; o pověření usiluje druhá nejsilnější Lidová republikánská strana
21.8. prezident vyhlásil předčasné parlamentní volby na 1.11. s tím, že do té doby
bude ustavena dočasná vláda, složená z představitelů všech stran zastoupených
v parlamentu v čele s Ahmedem Davutoğlu (pověřen sestavením dočasné vlády
byl 25.8.)
28.8. prezident schválil dočasnou vládu, složenou ze zástupců AKP a HDP (MZV
Feridun SINIRLIOĞLU)
1.11. předčasné parlamentní volby do Velkého národního shromáždění s 550 členy se
konaly za účasti 85,23 % registrovaných voličů
5.11. Strana kurdských pracujících (PKK) oznámila, že ruší jednostranné příměří,
které vyhlásila před parlamentními volbami
17.11. prezident požádal Ahmeda DAVUTOĞLU, aby sestavil novou vládu
22.11. předsedou Velkého národního shromáždění byl zvolen Ismail KAHRAMAN
24.11. oznámeno složení nové vlády (MZV Mevlüt ÇAVUŞOĞLU), které 30.11.
vyslovil parlament důvěru poměrem hlasů 315:194
TURKMENISTÁN
6.10. změny ve vládě (MZV zůstává)
TUVALU
31.3. parlamentní volby do Parlamentu Fale i Fono s 15 členy
10.4. ústavní slib složil nový předseda vlády Enele SOPOAGA a jím jmenovaný
nový kabinet (MZV Taukelina FINIKASO)
10.4. předsedou Parlamentu byl znovu zvolen Otinielu Tauteleimalae TAUSI
UGANDA
1.3.
změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
16.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
náčelník Štábu sil obrany generál Katumba WAMALA
UKRAJINA
23.1. prezident Doněcké lidové republiky Zacharčenko odmítl jednání s Ukrajinou o
příměří poté, co jej k tomu 22.1. vyzvala porada ministrů zahraničí Ruska,
Ukrajiny, Francie a Německa v Berlíně; rebelové chtějí nejdříve obsadit celé
území Doněcké oblasti a neutralizovat vojenskou hrozbu z ukrajinské strany

26.1.
31.1.

vláda vyhlásila výjimečný stav v Doněcké a Luhanské oblasti
v Minsku proběhlo další kolo jednání představitelů Ukrajiny, Doněcké a
Luhanské lidové republiky o příměří na východní Ukrajině
7.-8.2. při návštěvě francouzského prezidenta a německé kancléřsky v Kyjevě a
Moskvě dohodnuto konání dalšího kola konference o mírovém plánu pro
Ukrajinu v Minsku dne 11.2.2015
12.2. na konferenci v Minsku byly za účasti nejvyšších představitelů Ukrajiny, Ruska,
Německa, Francie a Doněcké a Luhanské LR dohodnuty zásady příměří (od
15.2.), stažení těžké bojové techniky, výměny zajatců i ústavně-správního
uspořádání samosprávy na východní Ukrajině
18.2. po porážce vládních vojsk u Debalceve navrhl prezident vytvoření válečného
kabinetu, změny v zákoně o válečném stavu a na zasedání Bezpečnostní a
branné rady státu prosadil pozvání mírových jednotek OSN do země
12.3. Rada národní bezpečnosti a obrany vytýčila území na východě země, na něž se
bude v souladu s minskými dohodami o příměří vztahovat samosprávný režim
17.3. Nejvyšší rada schválila novelu zákona o samosprávě povstaleckých území za
podmínky uskutečnění místních voleb podle ukrajinských zákonů a stažení
povstaleckých ozbrojených sil; představitelé DNR a LNR zákon odmítli jako
porušení minských dohod o příměří
3.4.
ukrajinská armáda a separatisté z východu Ukrajiny se dohodli na stažení
palebné techniky menší ráže než 100 mm z donbaské fronty
6.4.
na prvním jednání výboru pro novou ústavu oznámil prezident záměr uspořádat
referendum, které by vedlo k částečné decentralizaci správy země
6.5.
v Minsku proběhla další schůzka kontaktní skupiny Ukrajiny, vzbouřeneckých
oblastí a OBSE s tím, že experti všech tří stran budou v Minsku jednat v
týdenním cyklu
1.7.
prezident předložil parlamentu návrh ústavní reformy, která počítá s
decentralizací moci, ale neuspokojuje požadavky východoukrajinských
separatistů na autonomii
16.7. hlasy 288 poslanců schválila Nejvyšší rada zákon o autonomním postavení
oblastí v Donbasu
31.7. Ústavní soud schválil změnu ústavy, která dovoluje limitovanou samosprávu
ruskými rebely ovládaným oblastem Doněcka a Luhanska
3.8.
jednání styčné skupiny Ukrajiny, Ruska a Novoruska skončilo v Minsku bez
výsledku
26.8. zástupce OSCE oznámil, že tzv. kontaktní skupina zástupců Ukrajiny a ruských
separatistů se dohodla na novém klidu zbraní od 1.9.2015
31.8. 265 ze 450 poslanců Nejvyšší rady schválilo v 1. čtení zákon o větší
samosprávě části Doněcké a Luhanské oblasti, kontrolované ruskými
separatisty; 87 poslanců hlasovalo proti návrhu ústavní změny
13.9. ministři zahraničí Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny jednali o situaci na
Donbasu v Berlíně; na rozhovorech bylo dosaženo významného pokroku a
prodloužení příměří, rozpory však trvají kolem termínu konání místních voleb Ukrajina je uspořádá 25.10., zatímco Doněcká LR 18.10. a Luhanská LR 1.11
2.10. v Paříži se setkali členové tzv. normandské čtyřky, tj. prezidenti Francie, Ruska
a Ukrajiny a spolková kancléřka Německa, aby jednali o stavu příměří v
Donbasu; 3.10. začalo další oboustranné stahování těžkých zbraní z čáry
dotyku, který má být dokončeno do 41 dní
25.11. ukrajinská armáda umístěná na Donbasu vyhlásila jednostranné příměří

22.12. vánoční a novoroční příměří bylo sjednáno na schůzce v Minsku a pod
patronátem OBSE mezi orgány Ukrajiny a Novoruska; zahájeno bylo o půlnoci
z 22. na 23.12.
30.12. nejvyšší představitelé Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny se shodli na plné
implementaci Mírové dohody z Minsku v r. 2016 s tím, že volby do oblastních
orgánů Doněcké a Luhanské oblasti proběhnou začátkem r. 2017
URUGUAY
15.2. úřad předsedy Poslanecké sněmovny do 1.3.2016 nastoupil Alejandro
SÁNCHEZ PEREIRA
1.3.
nástup prezidenta Tabaré Ramóna VÁZQUEZ-e ROSAS-e a jeho vlády (MZV
Rodolfo NIN NOVOA)
1.3.
předsedou Senátu byl zvolen Raúl Fernando SENDIC RODRÍGUEZ
USA
6.1.
předsedou Sněmovny reprezentantů byl opětovně zvolen John Andrew
BOEHNER a předsedou Senátu pro tempore Orrin G. HATCH
12.2. poměrem hlasů 93:5 schválil Senát nominaci Ashtona Cartera na funkci
ministra obrany, funkce se ujal 17.2.
23.4. Senát schválil poměrem hlasů 56:43 novou ministryní spravedlnosti Lorettu
LYNCH-ovou (funkce se ujala 27.4.)
22.4. odstoupila ředitelka Správy pro narkotika (DEA) Michele Leonhart
24.8. novým velitelem námořní pěchoty byl jmenován generál Robert B. NELLER
25.9. dosavadní velitel námořní pěchoty generál Joseph Francis DUNFORD, Jr. se
stal předsedou Sboru náčelníků štábů
25.9. předseda Sněmovny reprezentantů John Boehner ohlásil svou rezignaci ke
konci měsíce října
2.10. demisi podal ministr školství Arne Duncan, ve funkci jej od prosince nahradí
John B. KING, Jr.
29.10. Sněmovna reprezentantů zvolila svým novým předsedou Paula Davise RYANa, který obdržel 236 hlasů
náměstek MZV Anthony BLINKEN, ředitel National Security Agency Michael S.
ROGERS, šéf vojenské rozvědky DIA genpor. Vincent STEWART
UZBEKISTÁN
4.1.
za účasti 76,93 % oprávněných voličů proběhlo 2. kolo parlamentních voleb do
22 obvodů Zákonodárné sněmovny, kde nebyli zvoleni poslanci 21.12.2014
12.1. předsedou Zákonodárné sněmovny byl zvolen Nuriddinžon Mujdinchanovič
ISMOILOV
13.-14.1. nepřímé parlamentní volby do Senátu s 84 volenými (místními radami) a 16
jmenovanými členy
22.1. předsedou Senátu byl zvolen Nigmatulla Tulkinovič JULDAŠEV
23.1. Zákonodárná sněmovna potvrdila ve funkci předsedy vlády Šavkata
MIRZIJAJEV-a
11.2. prezident jmenoval novou vládu (MZV Abdulaziz KAMILOV)
29.3. v prezidentských volbách byl opětovně zvolen Islam Abduganijevič
KARIMOV, který za účasti 91,08 % oprávněných voličů získal 90,39 %
odevzdaných hlasů; na 3 dalších místech se umístili Akmal Saidov (3,08 %),
Khatamzhon Ketmanov (2,92 %) a Nariman Umarov (2,05 %)

VANUATU
4.6.
premiér sesadil ministra zahraničí Sato Kilmana, jeho nástupcem v úřadě se
téhož dne stal Kalvau MOLI
11.6. Parlament vyslovil poměrem hlasů 27:25 nedůvěru premiérovi Joe Natumanovi
a novým předsedou vlády zvolil Melteka Sato KILMAN-a Livtunvanu, pro
kterého hlasovalo 28 poslanců, zatímco jeho protikandidát Ham Lini získal
22 hlasy
12.6. oznámeno složení nové vlády (MZV Serge VOHOR)
16.6. předsedou Parlamentu byl zvolen Marcellino PIPITE
9.10. 14 poslanců Parlamentu, vč. předsedy, bylo odsouzeno za korupci, mj. i ke
ztrátě poslaneckého mandátu; předseda Pipite jim však, co by úřadující
prezident po dobu zahraniční cesty hlavy státu Baldwina Lonsdala, udělil milost
22.10. přestože prezident Lonsdale po svém návratu do země všechny udělené milosti
zrušil, Nejvyšší soud je označil za protiústavní; polovina vládních poslanců, vč.
ministra zahraničí Serge Vohora, se tak nyní ocitla za mřížemi
22.10. úřadujícím předsedou Parlamentu se stal Samson SAMSEN
24.11. poté, co Parlament nebyl schopen zformovat vládu národní jednoty, prezident
jej rozpustil a vyhlásil předčasné parlamentní volby na 22.1.2016
24.11. novým ministrem zahraničí byl jmenován Havo MOLI
VATIKÁN
4.1.
papež jmenoval 20 nových kardinálů, kteří budou uvedeni do úřadu 14.2.
14.2. uvedením 20 nových kardinálů do úřadu se jejich celkový počet zvýšil na 227
VELKÁ BRITÁNIE
22.1. vláda zveřejnila návrh zákona o zvýšených pravomocech Skotska v oblasti daní,
sociálních záležitostí a dalších oblastech, ale s možností veta ministrů centrální
vlády v Londýně; skotská vláda návrh vzápětí odmítla
30.3. premiér Cameron požádal královnu o rozpuštění Dolní sněmovny a vypsání
parlamentních voleb na 7.5.
7.5.
parlamentní volby do Dolní sněmovny s 650 členy proběhly za volební účasti
66,91 %
8.5.
královna opět pověřila Davida Williama Donalda CAMERON-a sestavením
nové vlády
11.5. premiér Cameron oznámil složení svého kabinetu (MZV Philip HAMMOND)
18.5. předsedou Dolní sněmovny znovu zvolen John BERCOW
26.8. jmenováním 45 nových příslušníků šlechtického stavu se počet členů
Sněmovny lordů zvýšil na 826
VENEZUELA
6.1.
předsedou Národního shromáždění byl opět zvolen Diosdado CABELLO
RONDÓN
23.6. Národní volební rada stanovila termín konání parlamentních voleb do
Národního shromáždění na 6.12.2015
22.8. v příhraniční provincii Tachira vyhlásil prezident 60-denní výjimečný stav,
který má usnadnit boj s pašeráky, jakož i uzavřel hranici s Kolumbií
29.8. v důsledku zhoršení vzájemných vztahů rozšířil prezident počet zavřených
hraničních přechodů do Kolumbie a nařídil vyslání dalších 3 tis. vojáků do
oblasti, infiltrované kolumbijskými paramilitantními gangy

16.9.

vláda rozšířila výjimečných stav do dalších 10 municipalit ve státech Apure a
Zulia při hranici s Kolumbií kvůli nezákonnému pašování
21.9. na schůzce v Quitu se za zprostředkování prezidentů Ekvádoru a Uruguaye
prezidenti Venezuely a Kolumbie dohodli na normalizaci vzájemných vztahů
kolem sporu o pašeráctví spotřebního zboží z Venezuely do Kolumbie přes
společnou hranici
6.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 167 členy se konaly za účasti
74,14 % oprávněných voličů
9.12. prezident oznámil změny ve vládě (MZV zůstává)
29.12. poražení kandidáti Socialistické strany v osmi volebních obvodech se odvolali k
Nejvyššímu soudu kvůli údajnému zmanipulování výsledků voleb ze 6.12.;
pokud uspěje jeden z nich, opozice ztratí 2/3 většinu v Národním shromáždění
31.12. Nejvyšší soud pozastavil uvedení jednoho vládního a tří opozičních poslanců do
funkce složením ústavou předepsaného slibu na ustavující schůzi Národního
shromáždění 5.1.2016, protože s jejich zvolením ve státě Amazonas je spojeno
podezření na volební podvody

VÝCHODNÍ TIMOR
6.2.
premiér Xanana Gusmão předal prezidentovi svou demisi
11.2. na úřad předsedy vlády byl prezidentem nominován Rui Maria DE ARAÚJO
(úřad nastoupil 16.2.)
16.2. jmenována nová vláda (MZV Ing. Hernâni COELHO DA SILVA)
WALLIS A FUTUNA
11.9.2014
do funkce předsedy vlády (kivalu) království Uvea (Wallis) byl opět
instalován Akusitino MANAKOFAIVA
9.10.2014
předsedou vlády (kaifakaulu) království Sigave byl jmenován Ateliano
KELETAONA
11.11. novým předsedou vlády království Sigave se stal Visesio ATUFELE
ZAMBIE
20.1. v prezidentských volbách byl za účasti 32,36 % registrovaných voličů novou
hlavou státu zvolen Edgar Chagwa LUNGU se 48,33 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 25.1.); na dalších místech se umístili Hakainde Hichilema
(46,67 %), Edith Nawakwi (0,92 %), Dr. Nevers Mumba (0,87 %), Tilyenje
Kaunda (0,58 %), Erick Chanda (0,48 %), Elias Chipimo Jr. (0,36 %), generál
Godfrey Miyanda (0,34 %), Dr. Daniel Pule (0,20 %), Dr. Ludwig Sondashi
(0,12 %) a Peter Sinkamba (0,08 %)
26.1. prezident jmenoval viceprezidenta (Inonge WINA) a novou vládu (MZV Harry
KALABA)
ZANZIBAR
25.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 81 členem
25.10. prezidentské volby, v nichž podle neoficiálních výsledků získal vládní kandidát
Dr. Ali Mohammed Shein 178.363 hlasů (47,1 %) a kandidát spojené opozice
Maalim Seif Sharif Hamad 200.077 hlasů (52,9 %)
27.10. poté, co se 26.10. prezidentský kandidát za opoziční hnutí Ukawa Seif Sharif
Hamad svévolně prohlásil vítězem voleb, protože prý získal 52 % odevzdaných
hlasů, přerušilo vojsko pro podezření z volebních čachrů jednání místní volební
komise a pozastavilo vyhlašování dílčích výsledků voleb

28.10. předseda Zanzibarské volební komise Jecha Salum Jecha oznámil anulování
voleb do regionálních orgánů, neboť po útocích mládeže na volební místnosti a
komisaře byly zfalšované a nelze je považovat za svobodné a férové; opakování
voleb slíbila volební komise do 90 dní
2.11. s ohledem na anulování prezidentských voleb rozhodla vláda o prodloužení
mandátu současného prezidenta Dr. Ali Mohammeda Sheina, kterému skončilo
dosavadní funkční období 2.11., do termínu příštích prezidentských voleb
ZÁPADNÍ SAHARA
28.4. RB OSN přijala rezoluci č. 2218 (2015) o prodloužení mandátu mise OSN
MINURSO do 30.4.2016
ZIMBABWE
6.7.
změny ve vládě (MZV zůstává)
EVROPSKÁ UNIE
12.3. Island oficiálně stáhl svou kandidaturu na členství v EU
27.10. uzavřena asociační dohoda s Kosovem
NATO
26.6. funkci předsedy Vojenského výboru nastoupil armádní generál Petr PAVEL
(ČR)
2.12. jak oznámil generální tajemník Jens Stoltenberg, ministerská rada pozvala
Černou Horu k jednání o vstupu do aliance, dalším jejím rozšíření po šesti
letech
31.3.2016

