ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2001
ABCHÁZIE
16.3. podepsána dohoda s Gruzií o Programu součinnosti pro upevnění vzájemné
důvěry
AFGHÁNISTÁN
15.4. zemřel předseda vlády mulla Mohammed Rabbání
V/01 novým předsedou vlády jmenován mulla Muhammad Hasan ACHUND
13.11. vojska Severního spojenectví vstoupila do hlavního města, ustavena
Bezpečnostní a vojenská rada vedená generálem Muhammadem FAHÍMEM
5.12. pod dohledem OSN byla ustavena prozatímní vláda, kterou jmenoval prezident
Afghánského islámského státu (MP Hamíd KARZÁÍ, ministr zahraničí Dr.
Abdullah ABDULLAH)
22.12. prezident předal výkonné pravomoci prozatímní vládě a de jure skončil výkon
své funkce
ALBÁNIE
24.6. 1. kolo voleb do Lidového shromáždění (140 čl.)
8.7. 2. kolo parlamentních voleb
22.a 29.7.
parlamentní volby v okrscích, v nichž nebyl zvolen poslanec
3.9. ustavující schůze Lidového shromáždění (předsedou zvolen Namik DOKLE)
5.9. předsedou vlády jmenován Ilir META
7.9. jmenována nová vláda (ministryní zahraničí Arta DADE)
ALŽÍRSKO
4.1. prezident jmenoval třetinu Národní rady, tedy 29 nových členů
12.4. Národní rada zvolila na místo uvolněné Bachirem Boumazou svým novým
předsedou Mohameda Cherifa MESSAADIU
31.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ANDORRA
4.3. parlamentní volby do Generální rady s 28 členy (MP Marc FORNÉ MOLNÉ
zůstává, MZV Juli Minoves TRIQUELL)
ANJOUAN
17.2. ve Fomboni na ostrově Mohéli podepsána dohoda o národním usmíření mezi
Anjouanem, Mohéli a Komorami (za Anjouan podepsal prezident pplk. Said
Abeid Abderemane). Zajišťuje autonomii pro ostrovy Anjouan a Mohéli, které
přenechají úpravu měny,obrany a zahraničních věcí vládě Komor. Do 1.6. má
proběhnout hlasování o nové ústavě, která vstoupí v platnost do 1.1.2002. Na
plnění dohody bude dohlížet prozatímní vláda.
9.8. vojenský převrat sesadil prezidenta Abderemaneho, moci se chopil 3-členný
Vojenský výbor (předseda Mohammed BACAR, členové – Hassani Ali a Halidi
Charif)
24.9. nepodařený pokus o svržení vlády Vojenského výboru vedl major Ayouba
Combo, který prohlásil novým vůdcem Anjouanu Ahmeda Aboubacara
FOUNDI-ho
25.9. Combo a Foundi uprchli na ostrov Mohéli

XI/01 začátkem měsíce se svržený prezident Abderemane neúspěšně pokusil znovu
získat moc
ANTIGUA
6.1. změny ve vládě (MP a MZV zůstává)
ARGENTINA
7.3. prezident vyzval vládu k rezignaci aby ji mohl přebudovat (novým MP
jmenován Chrystian COLOMBO, MZV Adalberto RODRÍGUEZ GIAVARINI)
14.10. volby do Národního kongresu (Senát se 72 členy, Poslanecká sněmovna s 257
členy)
20.12. odstoupil prezident Fernando de la Rúa a jeho vláda
21.12. úřadujícím prezident a předseda Senátu Ramón PUERTA jmenoval novou
vládu (MZV Adalberto RODRÍGUEZ GIAVARINI)
22.12. prozatímním prezidentem zvolen Adolfo RODRÍGUEZ SAÁ, který jmenoval
novou vládu (MZV Jose Maria VERNET)
30.12. odstoupil prozatímní prezident Rodríguez Saá a jeho vláda, úřadujícím
prezidentem se stal předseda Poslanecké sněmovny Eduardo CAMAŇO
ARMÉNIE
8.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
4.9. rozpad vládní koalice
ARUBA
VI/01 rozpadla se koaliční vláda Jana Henrika Emana
28.9. předčasné parlamentní volby do Stavů s 21 členem
30.11. novým ministerským předsedou zvolen Nelson O. ODUBER, který jmenoval
novou radu ministrů
AUSTRÁLIE
22.4. oznámeno, že novým generálním guvernérem se stane arcibiskup z Brisbane
Peter HOLLINGWORTH (nástup 29.6.)
10.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (150 čl.) a Senátu (40 čl.)
23.11. ustavena nová vláda (MP John HOWARD, MZV Alexander DOWNER)
ministr obchodu Mark VAILE, ministr obrany Robert HILL, ministr financí
Peter COSTELLO
AZÁD KAŠMÍR
5.7. volby do Zákonodárného shromáždění se 40 členy
BAHRAJN
14.-15.2.
v referendu o tzv. Národní chartě, tj. o změnách ústavy se 98%
účastníků vyslovilo pro zřízení konstituční monarchie s voleným parlamentem
18.4. emír jmenoval novou vládu (MP šajch CHALÍFA bin Sulmán al-Chalífa, MZV
šajch MUHAMMAD bin Mubarak al-Chalífa)
BANGLADÉŠ
13.7. rozpuštěno Národní shromáždění Jatiya Sangsad
15.7. odstoupila vláda šajchy Hasíny Wadžídové, neboť jí skončilo funkční období

15.7. ustavena Prozatímní správa s 10 členy v čele s bývalým předsedou Nejvyššího
soudu Latifurem RAHMÁNEM, aby připravila říjnové parlamentní volby
1.10. parlamentní volby do Národního shromáždění s 330 členy
10.10. novou předsedkyní vlády zvolena Begum Chálida ZÍA-ová
11.10. ustavena nová vláda (MZV A.Q.M. Badruddoza ČAUDHÚRÍ)
14.11. prezidentem zvolen dosavadní ministr zahraničí A.Q.M. Badruddoza
ČAUDHÚRÍ
14.11. novým ministrem zahraničí jmenován Muhammad MORŠÍD CHÁN
BARBADOS
24.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BELGIE
Státní tajemnice MZV Annemie NEYTS
BELIZE
17.10. změny ve vládě (MP a MZV zůstává)
BĚLORUSKO
18.3. opakované volby do 6 obvodů Poslanecké sněmovny
1.4. 2. kolo doplňovacích voleb do Poslanecké sněmovny ve 13 obvodech
9.9. prezidentské volby (zvolen Aleksandr LUKAŠENKO) – inaugurace 20.9.
21.9. odstoupila dosavadní vláda Uladzimira Jarmošyna
24.9. jmenována nová vláda (MP Uladzimir JARMOŠYN, MZV Michail
CHVASTOV)
1.10. prezident Lukašenko nominoval Henadze Vasyljeviče NAVICKY-ho novým
předsedou vlády
10.10. Poslanecká sněmovna potvrdila Navickyho ve funkci předsedy vlády (MZV
zůstává Michail CHVASTOV)
BHÚTÁN
Výkonná moc:

rada ministrů (Lyonpo Yashey ZIMBA)
ministr zahraničí (Jigme Yozer THINLEY)
30.11. král zveřejnil návrh nové ústavy
BOLÍVIE
27.7. prezident Hugo Bánzer Suárez oznámil, že 6.8. rezignuje na svůj úřad ze
zdravotních důvodů
6.8. dosavadní viceprezident Jorge Fernando QUIROGA RAMÍREZ složil přísahu
jako nový prezident
14.8. jmenována nová vláda (MZV Gustavo FERNÁNDEZ SAAVEDRA)
BOSNA A HERCEGOVINA
18.1. předsednictvo nominovalo do funkce předsedy vlády Martina RAGUŽ-e a
pověřilo jej vytvořením nové vlády
7.2. Sněmovna reprezentantů odmítla nominaci Martina Raguže na funkci předsedy
vlády
13.2. předsednictvo navrhlo novým předsedou vlády Božidara MATIĆ-e
22.2. Sněmovna reprezentantů schválila nominaci Božidara Matiće předsedou vlády a
schválila jeho vládu (MZV Zlatko LAGUMDŽIJA)

III/01 Vysoký představitel OSN odvolal člena prezídia Ante Jelaviće pro podporu
chorvatského úsulí rozbít Federaci Bosny a Hercegoviny, novým členem
prezídia za Chorvaty se stal Jožo KRIŽANOVIĆ
14.6. do funkce předsedy předsednictva nastoupil představitel Chorvatů Jožo
KRIŽANOVIČ (dalšími členy prezídia jsou Živko RADIŠIĆ za Srby a Beriz
BELKIĆ za Muslimy)
22.6. odstoupil předseda vlády Božidar Matić (demise přijata 25.6.)
10.7. předsednictvo nominovalo Zlatka LAGUMDŽIJU novým předsedou vlády
(MZV zůstává)
FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY
3.3. nacionalističtí Chorvaté vyslovili požadavek vlastní autonomie v rámci Bosny a
Hercegoviny
12.3. Sněmovna reprezentantů schválila novou vládu federace (předseda vlády
Dr. Alija BEHMEN)
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
12.1. Národní shromáždění schválilo nominaci Mladena IVANIĆ-e předsedou vlády
BOUGAINVILLE
26.1. ve městě Kokopo dosaženo dohody o budoucnosti ostrova Bougainville, k níž
se má do 10-15 let konat referendum, mezitím bude provinční vládě poskytnuta
rozsáhlá autonomie
1.2. vláda Papuy Nové Guineje schválila zásady referenda o budoucnosti ostrova
Bougainville
22.6. dosaženo dohody o autonomii ostrova Bougainville s tím, že příslušný zákon
bude předložen parlamentu v červenci
30.8. v hlavním městě provincie Bougainville Arawě podepsána mírová dohoda,
končící 12 let trvající úsilí za odtržení ostrova
20.12. Rada bezpečnosti OSN podpořila mírové řešení otázky postavení ostrova
Bougainville
BRAZÍLIE
10.1. odstoupil ministr zahraničí Luiz Felipe Lampreia
22.1. jmenován novým ministrem zahraničí Celso LAFER
14.2. předsedou Senátu zvolen Jader BARBALHO a předsedou Poslanecké
sněmovny Alécio NEVES
30.5. odstoupil dosavadní předseda Senátu António Carlos Magalhăes
20.7. odstoupil předseda Senátu Jader Barbalho
24.7. prozatímním předsedou Senátu zvolen Edison LOBĂO
16.10. předsedou Senátu zvolen Ramez TEBET
BULHARSKO
17.6. parlamentní volby do Lidového shromáždění (240 čl.)
14.7. sestavením nové vlády pověřen Simeon Borisov Rilsky SAKSKOBURGGOTSKI
24.7. parlament schválil novým předsedou vlády Simeona Borisova Rilského
Sakskoburggotskiho a jeho vládu (MZV Solomon Isak PASSI)
11.11. I. kolo prezidentských voleb (do II. kola postoupili Georgi Parvanov a Petar
Stojanov)

18.11. ve II. kole zvolen prezidentem Georgi PARVANOV (nástup 19.1.2002)
BURUNDI
4.4. zřízena Rada národní bezpečnosti (Conseil de la Securité nationale) s 11 členy
jako vládní orgán pro vnitřní bezpečnost
18.4. potlačen pokus o státní převrat vedený por. Pasteurem NTARUTIRAMANOU,
předsedou Národní fronty vlastenecké mládeže
1.a 11.10. na jednáních v Arushe a Pretorii dosaženo dohody na složení multietnické
vlády s tím, že představitelé obou národů, prezident Pierre BUYOYA a
viceprezident Domitien NDAYIZEYE, si po 18 měsících vymění funkce a po
dalších 18 měsících ukončí přechodné tříleté období
30.10. dosaženo dohody o složení přechodné vlády
1.11. moci se ujala nová přechodná vláda (MZV Térence SINUNGURIIZA)
COOKOVY OSTROVY
7.2. novým zástupcem královny se stal Fred GOODWIN
7.12. rozpadla se koaliční vláda (Terepai Maoate zůstává v jejím čele)
ČAD
17.2.
24.2.
20.5.
8.8.
10.8.

oznámeno konání prezidentských voleb na 20.5. (I. kolo) a 1.7. (II. kolo)
změny ve vládě (MZV zůstává)
prezidentské volby – I. kolo
prezidentem zvolen na druhé funkční období Idriss DÉBY
ustavena nová vláda (MP Negoum YAMASSOUM, MZV Mahamat Saleh
ANNADIF)

ČEČENSKO
19.1. ruský prezident jmenoval Stanislava ILJAŠOVA předsedou vlády Čečenska a
současně zástupcem správce muftího Ahmeda Kadyrova
18.11. zahájena jednání o ukončení konfliktu mezi zmocněnci prezidentů Putina
(Vladimir KAZANCEV) a Maschadova (Achmad ZAKAJEV)
ČERNÁ HORA
22.4. předčasné volby do Shromáždění republiky (77 členů)
29.5. dosaženo dohody o vytvoření vládní koalice, předsedou vlády znovu jmenován
Filip VUJANOVIĆ
2.7. parlament potvrdil menšinovou vládu Filipa VUJANOVIĆE (MZV Branko
LUKOVAC)
ČESKO
2.2. prezident jmenoval novým ministrem spravedlnosti JUDr. Jaroslava BUREŠE
10.4. odstoupil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík
13.4. novým ministrem financí jmenován Ing. Jiří RUSNOK
26.4. prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR zvolen Ing. Stanislav KÁZECKÝ
3.5. odstoupil ministr obrany Vladimír Vetchý
4.5. novým ministrem obrany jmenován Ing. Jaroslav TVRDÍK
30.5. místopředsedou vlády jmenován Ing. Miroslav GRÉGR
1.9. velitelem vzdušných sil Armády ČR jmenován generálporučík František
PADĚLEK

ČUVAŠSKO
16.12. prezidentem znovu zvolen Nikolaj FJODOROV
DÁNSKO
31.10. předseda vlády vypsal předčasné parlamentní volby na 20.11.2001
20.11. parlamentní volby do Folketingu se 179 členy
20.11. odstoupil MP P. N. Rasmussen a novým jmenován Anders Fogh RASMUSSEN
27.11. vytvořena nová vláda ( MZV Per Stig MOELLER)
DOMINIKA
Výkonná moc:

vláda (Pierre CHARLES)
ministr zahraničí (funkci vykonává předseda vlády)
27.12. předseda vlády Pierre Charles provedl změny ve vládě a vzdal se řízení
ministerstva zahraničí (novým MZV Osborne RIVIERE)
DŽIBUTSKO
6.2. ze zdravotních důvodů odstoupil předseda vlády Barkat Gourad Hamadou,
novým předsedou vlády jmenován Dileila Mohamed DILEILA
7.2. jmenována nová vláda (MZV Ali Abdi FARAH)
EGYPT
15.5. novým ministrem zahraničí jmenován Ahmad MÁHIR AS-SAJJÍD, poté co byl
dosavadní ministr Amr Muhammad Músá nominován na funkci generálního
tajemníka Ligy arabských států (zvolen 16.5.)
21.11. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
EKVÁDOR
6.6. odstoupil předseda Národního kongresu Hugo Quevedo
ESTONSKO
27.8. I. kolo prezidentských voleb (Andres Tarand - Peeter Kreitzburg)
28.8. II. kolo prezidentských voleb (Peeter Tulviste – Peeter Kreitzburg)
28.8. III. kolo prezidentských voleb (Peeter Tulviste – Peeter Kreitzburg)
21.9. ve 2. (V.) kole voleb zvolen volitelským kolegiem o 367 členech prezidentem
Arnold RUUTEL, když porazil Toomase Saviho – inaugurován 8.10.
19.12. předseda vlády Mart Laar ohlásil svou rezignaci k 8.1.2002
ETIOPIE
8.10. dvoukomorový parlament zvolil novým prezidentem Girmu WOLDEGIORGISE
16.10. ustavena nová vláda (MP Meles ZENAWI, MZV Seyoum MESFIN)
FAERSKÉ OSTROVY
2.2. místní vláda Anfínna Kallsberga oznámila konání referenda o možnosti vyhlásit
nezávislost za předpokladu vzdání se podpory Dánska
FIDŽI
1.3. Apelační soud rozhodl o nezákonnosti prozatímní vlády Laisaneia Qarase a
potvrdil platnost ústavy z r. 1997, uložil prezidentu Ratu Josefu Iloilovi svolat
poslední demokraticky zvolený parlament a vládě do 15.3.2001 odstoupit.

odstoupila vláda Laisaneia Qarase, novým předsedou vlády jmenován Ratu
MOMOEDONU
30.4. ustavena Komise pro změnu ústavy s mandátem navrhnout novelizaci ústavy
z r. 1997
25.8.-1.9.
parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (71 členů)
10.9. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Ratu Epeli NAILATIKAU
10.9. předsedou vlády zvolen Laisenia QARASE
12.9. vytvořena nová vláda (MZV Kaliopate TAVOLA)
7.3.

FILIPÍNY
17.1. předseda Nejvyššího soudu odložil proces sesazení prezidenta
20.1. odstoupil z funkce prezident Joseph Marcelo Ejercito Estrada
20.1. slib jako hlava státu zvolila dosavadní viceprezidentka Gloria MACAPAGALARROYO
22.1. prezidentka provedla změny ve vládě
26.1. vytvořena nová vláda (úřad MZV neobsazen)
6.2. jmenováni další členové nové vlády (MZV Teofisto GUINGONA)
14.5. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů (262 členů) a Senátu (24 členů)
22.6. v Tripolisu podepsána s Moro Islamic Liberation Front (MILF) mírová dohoda
23.7. ustavující zasedání nového Kongresu zvolilo předsedy obou komor, Senátu
(Franklin DRILON) a Sněmovny reprezentantnů (Jose de VENACIA)
7.8. podepsáno příměří mezi armádou a vojsky MILF
FRANCIE
22.5. Národní shromáždění schválilo zákon o omezené autonomii Korsiky
23.9. volby třetiny členů Senátu (102 mandátů z 321)
18.12. Národní shromáždění schválilo zákon o omezené autonomii Korsiky
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
7.5. volby do Územního shromáždění se 49 členy
19.5. prezidentem zvolen popáté Gaston FLOSSE, který téhož dne jmenoval novou
vládu
GABON
9. a 23.12.

dvoukolové volby do Národního shromáždění se 120 členy

GAMBIE
27.8. odstoupil MZV Lamine Sedat Jobe
30.8. novým MZV jmenován Baboucar Blaise JAGNE
18.10. v prezidentských volbách znovu zvolen Yahya JAMMEH
GHANA
7.1. inaugurace prezidenta Johna KUFUORA
7.1. ustavující schůze nového Parlamentu s 200 členy
11.1. nástup nové vlády (MZV Hackman Owusu AGYEMANG)
20.6. zvolen nový poradní orgán prezidenta republiky, Státní rada (Council of State)
s 25 členy, předsedou zvolen Alexander KWAPONG
12.10. změny ve vládě (MZV zůstává)

GRENADA
Výkonná moc:

vláda (Keith Claudius MITCHELL)
ministr zahraničí Elvin NIMROD

GRUZIE
16.3. podepsána dohoda s Abcházií o Programu součinnosti pro upevnění vzájemné
důvěry
1.11. prezident odvolal po předcházející řadě demisí celou vládu, předseda
parlamentu Žvanija odstoupil (novým zvolen Nino BURDŽANADZE)
15.11. prezident předložil parlamentu návrh na složení nové vlády
4.12. parlament schválil návrh složení nové vlády (MZV Irakli MENAGARIŠVILI)
GUINEA
11.11. 98,36% účastníků ústavního referenda rozhodlo o umožnění třetího funkčního
období pro současného prezidenta Lansanu Contého
GUINEA – BISSAU
Výkonná moc:
rada ministrů (Faustino FADUT IMBALI)
ministr zahraničí
23.1. rozpad vládní koalice (MP i MZV zůstávají)
25.3. jmenována nová vláda (MP Faustino FADUT IMBALI, MZV Antonieta Rosa
GOMES)
21.11. odvolána ministryně zahraničí Antonieta Rosa Gomesová
GUYANA
19.3. parlamentní volby do Národního shromáždění s 65 členy
9.4. prezident Bharrat Jagdeo jmenoval novou vládu
19.5. prezident jmenoval nového předsedu vlády (Samuel HINDS) a ministra
zahraničí (Samuel Rudolph INSANALLY)
HAITI
15.12.00
poražení účastníci prezidentských voleb z listopadu 2000 vydali
„Marlique Declaration“ o vytvoření prozatímní vlády před tím, co vítěz voleb
Aristide nastoupí úřad v únoru 2001
27.1. došlo k rozhodnutí o odložení aktu vytvoření prozatímní vlády
7.2. do úřadu prezidenta inaugurován Jean-Bernard ARISTIDE
7.2. opoziční Demokratická konvergence inaugurovala „prozatímním prezidentem“
Gérarda GOURGUE
12.9. MP Jean-Marie CHERESTAL odstoupil (19.9. byl znovu ustaven do funkce)
HONDURAS
25.11. parlamentní volby do Národního kongresu se 128 členy
25.11. v prezidentských volbách zvítězil Ricardo MADURO nad Rafaelem Pinedou
Poncem (inaugurován 29.1.2002)
HONGKONG
12.1. s platností od 30.4. ohlásil rezignaci hlavní sekretář Anson Chan
15.2. novým hlavním sekretářem jmenován Donald TSANG

CHILE
16.12. volby do Poslanecké sněmovny (119 čl.) a Senátu (48 čl) Národního kongresu
CHORVATSKO
4.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
7.7. z vlády vystoupili zástupci Sociálně liberální strany (9.7. jejich demise přijata)
INDIE
1.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
viceprezident a předseda Rady států Krišnan KANT
INDONÉSIE
30.5. parlament svolal mimořádnou schůzi Lidového poradního shromáždění, jež má
jednat o odvolání prezidenta Wahida
23.7. parlament sesadil prezidenta Abdurrahmana Wahida a zvolil jeho nástupkyní
dosavadní viceprezidentku Megawati SUKARNOPUTRI
25.7. Lidové poradní shromáždění zvolilo novým viceprezidentem Hamzaha HAZ-e
9.8. oznámeno složení vlády prezidentky Sukarnoputri (MZV Hasan WIRAYUDA)
23.10. Rada lidových zástupců přijala zákon o autonomním statutu Západní Papuy
(Irian Jaya), přestože byl den před tím odmítnut reprezentací místní národněosvobozenecké organizace
11.11. násilná smrt vůdce osvobozeneckého hnutí Západní Papuy Theyse Eluaye
vyvolala sérii nepokojů obyvatelstva této provincie
INGUŠSKO
28.12. odstoupil prezident Ruslan Aušev, jehož pravomoci převzal do příštích voleb
prezidenta předseda vlády Tamerlan Miuratovič DIDIKOV
IRÁK
18.4. odvolán MZV al-Sahhaf , novým se stal místopředseda vlády Tárik AZÍZ
29.5. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Nádží Sabrí AHMAD
AL-HADÍTHÍ
ÍRÁN
8.6. prezidentské volby (zvítězil Sajjád Mohammad CHÁTAMÍ)
2.8. duchovní vůdfce revoluce a íránského lidu ajatolláh Chameneí potvrdil
Mohammada Chátamího ve funkci prezidenta (nástup 8.8.)
12.8. jmenována nová vláda (MZV Kamál CHARRÁZÍ)
ITÁLIE
8.3. prezident republiky rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na 13.5.
13.5. parlamentní volby do Senátu (324 členů) a Poslanecké sněmovny (630 členů)
30.5. ustavující schůze obou komor parlamentu
31.5. odstoupil předseda vlády Giuliano Amato
10.6. novým předsedou vlády jmenován Silvio BERLUSCONI
11.6. jmenována nová vláda (MZV Renato RUGGIERO, NMP Gianfranco FINI,
ministr bez portfeje pro reformu veřejné správy Umberto BOSSI, ministr
obrany Antonio MARTINO, ministr financí a hospodářství Giulio TREMONTI,
ministr spravedlnosti Roberto CASTELLI, ministr vnitra Claudio SCAJOLA)
20.6. vláda schválena Senátem, 21.6. tak učinila i Poslanecká sněmovna

8.10. referendum o zvýšení pravomocí 20 regionálních vlád – návrh nezískal ústavou
požadovanou většinu
IZRAEL
6.2. ve volbách předsedy vlády zvítězil Ariel ŠARON (nástup 7.3.)
7.3. nástup nové vlády (MZV Šimon PERES)
JAMAJKA
22.10. změny ve vládě (novým MZV jmenován Keith D. KNIGHT)
JAPONSKO
24.4. odstoupil předseda vlády Joširó Mori
26.4. parlament potvrdil jmenování Džiničiró KOIZUMI-ho novým předsedou vlády
a jeho vládu (MZV Makiko TANAKA-ová, ministr obchodu Takeo
HIRUNAMA, ministr hospodářství Heizo TAKENAGA)
29.7. částečné volby (ve 121 obvodech z 247) do Sněmovny rádců
JEMEN
20.2. v referendu o změnách ústavy schválilo přes 70 % hlasujících prodloužení
funkčního období prezidenta i Sněmovny zástupců
31.3. novým předsedou vlády jmenován Abdal Kádir Abal Rahmán BA DŽAMMAL
(Ba Jammal)
7.4. ustavena nová vláda (MZV Abú Bakr Abdalláh AL-QIRDI)
28.4. jmenována Rada poradců (Majlis ash-Shoura), nahrazující dosavadní Poradní
radu
JORDÁNSKO
23.4. král prodloužil volební období Poslanecké sněmovny o dva roky, tj. do r. 2003
23.4. předsedou Senátu jmenován místo dosavadního Zayda al-Rifáího Ahmad
UBAJDÁT
16.6. král rozpustil parlament a provedl změny ve vládě, která má připravit
parlamentní volby (MP i MZV zůstávají)
22.7. král schválil nový volební zákon, zvyšující počet členů Poslanecké sněmovny
z 80 na 104
27.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
23.11. král jmenoval všech 40 členů nového Senátu
JUGOSLÁVIE
29.6. na protest proti vydání bývalého prezidenta Miloševiće mezinárodnímu soudu
odstoupil předseda vlády Zoran Žižić a po něm celá vláda (demise přijata 4.7.)
17.7. prezident Koštunica jmenoval novým předsedou vlády Dragišu PEŠIĆ-e
24.7. parlament potvrdil novou vládu (MZV Goran SVILANOVIĆ)
předseda Rady občanů Svazového shromáždění Dragoljub MIČUNOVIĆ
KANADA
8.3. premiérem Quebeku zvolen Bernard LANDRY
3.5. novým ministrem zahraničí jmenován John MAULEY
předseda Senátu Daniel HAYES

KAPVERDY
14.1. parlamentní volby do Národního lidového shromáždění se 72 členy
30.1. ustavena nová vláda (MP Jose Maria Pereira NEVES, MZV Manuel Inocencio
DE SOUSA)
11.2. I. kolo prezidentských voleb (Pedro Pires – Carlos Veiga)
14.2. předsedou Národního shromáždění zvolen Aristides Raimundo LIMA
25.2. ve II. kole zvolen prezidentem Pedro de Verona Rodrigues PIRES
KEŇA
12.6. ustavení koaliční vlády (novým MZV Chris Mogere OBURE)
25.11. změny ve vládě (novým MZV jmenován Marsden Herman MADOKA)
KOMI
16.12. předseda místního
prezidentem

parlamentu

Vladimir

TORLOPOV

zvolen

novým

KOMORY
Komorský svaz
Státní zřízení:

republika, sestávající z autonomních ostrovů Mwali, Maoré,
Ndzuwani a N´gazidja
Nejvyšší představitel: prezident federace, který předsedá federální vládě
Zákonodárná moc:
parlament se 33 členy (15 z nich jmenováno rovným dílem
zákonodárnými sbory jednotlivých ostrovů, ostatní voleni přímo)
17.2. podepsána dohoda o národním usmíření mezi Komorami, Anjouanem a Mohéli
(za Komory podepsal prezident Azali Assoumani) ve městě Fomboni na ostrově
Mohéli. Zajišťuje autonomii pro Mohéli a Anjouan, které přenechají otázky
měny, obrany a zahraničních věcí vládě Komor. Do 1.6. bude uspořádáno
hlasování o nové ústavě, která vstoiupí v platnost do 1.1.2002. Nad plněním
dohody bude dohlížet prozatímní vláda (MP Hamada Madi BOLERO, někdy
uváděn mylně jako Ahmed Amadi)
X/01 oznámeno, že 23.12.2001 se bude konat referendum o nové ústavě, která by
měla začlenit Anjouan a Mohéli zpět do federace
25.11. změny ve vládě (MP Hamada Madi BOLERO, MZV Souef EL-AMINE)
23.12. ve všelidovém referendu schválilo 76,99 % účastníků novou ústavu státu, který
se bude jmenovat Komorský svaz (Union des Comores)
KONGO (B)
2.9. provizorní parlament (National Transition Council) přijal novou ústavu, která
bude předložena ke schválení referendu do konce r. 2001
KONGO (K)
16.1. spáchán atentát na prezidenta Laurenta-Désiré Kabilu (zemřel 18.1.)
18.1. prozatímním prezidentem jmenován předseda Rady národní spásy a vrchní
velitel ozbrojených sil generálmajor Joseph KABILA (24.1. potvrzen
parlamentem)
26.1. složením přísahy se Joseph Kabila ujal úřadu prezidenta
4.4. prezident Kabila odvolal dosavadní vládu
14.4. vytvořena nová vláda s 25 členy – MZV Leonard She OKITUNDU
20.8. v Gaberone zahájeny rozhovory o národním usmíření mezi vládou, FLC (JeanPierre Bemba) a RCD (Adolphe Onusumba)

KOREA – JIŽNÍ
26.3. změny ve vládě (novým MZV Han Sung-su)
4.9. odstoupila dosavadní vláda
6.9. ustavena nová vláda (MP Lee Han Dong, MZV Han Seung Soo)
KOSOVO
15.1. úřad nejvyššího představitele civilní správy OSN nastoupil Hans HAEKKERUP
15.5. představitel OSN vyhlásil parlamentní volby na 17.11. a tzv. „Institucionální
rámec prozatímní vlády“, který předpokládá vytvoření parlamentu o 120
členech a ustavení prezidenta a vlády Kosova
17.11. volby do Shromáždění se 120 členy
10.12. ustavující schůze Shromáždění zvolila jeho předsedu (Nexhat DACI)
13.12. I. kolo voleb prezidenta
28.12. odstoupil šéf civilní správy OSN (UNIMIK) Hans Haekkerup, prozatímním
představitelem se stal jeho zástupce Charles BRAYSHAW
KRYM
Nejvyšší představitel: prezident Ukrajiny zastoupený Anatolijem Vasiljevičem
KORNIJČUKEM
18.7. Nejvyšší rada Krymské autonomní republiky odvolala předsedu vlády Serhy
Kunitsyna
23.7. ukrajinský prezident potvrdil novým předsedou regionální vlády Valery
HORBATOV-a
předseda Nejvyšší rady Leonid Ivanovič GRAČ, předseda Medžlísu (nejvyššího
tatarského samosprávnéího shromáždění) Mustafa DŽEMILEV
KUVAJT
28.1. do rukou předsedy Národního shromáždění Džasíma Tarábího al-Churafího
složila svou rezignaci vláda
29.1. emír pověřil korunního prince šajcha SAADA al-Abdulláha as-Sálima asSabaha vytvořením nové vlády
14.2. šajch Saad vytvořil novou vládu (MZV šajch SABAH al-Ahmad al-Džábir asSabah)
KYPR
27.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 56 členy
7.6. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Dimitrios CHRISTOFIAS
MZV Joannis KASULIDIS
KYRGYZSTÁN
21.12.00 jmenován předsedou vlády Kurmanbek BAKIJEV
2.1. jmenována nová vláda (MZV Muratbek IMANALIJEV)
LESOTHO
5. 7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
LIBYE
1.9. ustavena nová vláda – Všeobecný lidový výbor (MP Mubarak Abdullah ALŠAMICH, MZV Abd al-Rahmán Mohammed ŠALGHAM)

LICHTENŠTEJNSKO
9.-11.2.
parlamentní volby do Zemského sněmu s 25 členy
12.2. odstoupil předseda vlády Mario Frick
5.4. Zemský sněm zvolil novou vládu (MP Otmar HASLER, MZV Ernst Joseph
WALCH)
LITVA
Zákonodárná moc:
Sejm (Seimas, Arturas PAULAUSKAS) se 141 členem
20.6. odstoupil předseda vlády Rolandas Paksas, úřadujícím jmenován Eugenijus
GENTVILAS
3.7. parlament potvrdil novým předsedou vlády Algirdase BRAZAUSKAS-e
5.7.
oznámeno složení nové vlády (MZV Antanas VALIONIS)
MACAO
24.9. volby do Zákonodárného shromáždění s 27 členy
MADAGASKAR
3.9. vláda oznámila termín konání prezidentských voleb 16.12.2001
16.12. I. kolo voleb prezidenta, do II. kola postupují Marc Ravalomanama (46 %) a
Didier Ratsiraka (40 %)
MAĎARSKO
13.12. prezident ohlásil konání parlamentních voleb na 7. a 21.4.2002
MAKEDONIE
13.5. ustavena vlády národní jednoty (MP Ljubčo GEORGIJEVSKI, MZV Ilinka
MITREVA)
13.8. podepsána mírová dohoda mezi makedonskou vládou a zástupci albánské
menšiny
6.9. parlament schválil rámec ústavní reformy, zajišťující větší práva albánské
menšině
24.9. parlament dal předběžný souhlas k polovině z 30 navržených ústavních dodatků
16.11. parlament dal konečný souhlas s ústavními změnami, které zajišťují více práv
pro albánskou menšinu)
21.11. pro nesouhlas s ústavními změnami vystoupili z vlády sociální demokraté, což
vedlo ke změnám ve vedení několika ministerstev (novým MZV jmenován
Slobodan ČASULE)
30.11. parlament schválil změny ve vládě
MALAJSIE
21.11. zemřel malajský král a 11. Yang ti Pertuan Agong Malajsie Salahuddin Abdul
Azíz Shah, sultán ze Selangoru
12.12. novým králem Malajska a 12. panovníkem (Yan di Pertuan Agong) Malajsie
zvolen sultán z Perlisu Tuanku Syed SIRAJUDDIN Syed Putra Jamalullail –
13.12. složil slib a ujal se funkce
MALI
20.11. oznámeno odložení referenda o ústavních změnách proponovaného na 23.12.01
na neurčito

MAURITÁNIE
28.1. změny ve vládě (novým MZV jmenován Dah Ould ABDELJELIL)
14.6. prezident Taya jmenoval novým předsedou Ústavní rady Abdallaha Ould Ali
SALEM-a
19. a 26.10. volby do Národního shromáždění s 81 členem
5.11. jmenována nová vláda (MP Cheikh el Avia Ould Mohamed KHOUNA, MZV
Dah Ould ABDELJELIL)
MOHÉLI
17.2. ve Fomboni na ostrově Mohéli byla podepsána Dohoda o národním usmíření
mezi Komorami, Anjouanem a Mohéli (za Mohéli podepsal Mohammed
Fazuil). Zajišťuje autonomii pro Mohéli a Anjouan, které přenechají záležitosti
měny, obrany a zahraničních styků vládě Komor. Do 1.6. bude uspořádáno
hlasování o nové ústavě, která vstoupí v platnost do 1.1.2002. Na plnění dohody
bude dohlížet prozatímní vláda.
19.12. na ostrově se vylodilo 13 evropských žoldnéřů se záměrem svrhnout komorskou
vládu, pokus o převrat byl potlačen
MOLDAVSKO
31.12.00
prezident Luchinschi podepsal dekret o rozpuštění parlamentu a
vyhlášení voleb na 25.2.
12.1. parlament ukončil svou činnost
25.2. volby do Parlamentu se 101 členem
26.2. odstoupila vláda Dumitru Braghise
4.4. parlament zvolil novým prezidentem Vladimira VORONINA (nástup 7.4.)
11.4. novým předsedou vlády jmenován Vasile TARLEV
19.4. parlament schválil novou vládu (MZV Nicolae CERNOMAZ)
16.5. podepsána dohoda s Podněsterskou moldavskou republikou o koordinaci
daňové a celní politiky
1.8. změny ve vládě (úřadujícím MZV Iurie LEANCA)
3.9. novým MZV jmenován Nicolae DUDAU
MONGOLSKO
Zákonodárná moc:

Velký lidový chural (Ulsyn ich-chural, Lhamsurengín ENEBIŠ)
se 76 členy
20.5. v prezidentských volbách znovu zvolen Nacagín BAGABANDI
MONTSERRAT
2.4. mimořádné volby do Zákonodárné rady s 9 členy po rozpadu vlády v únoru
2001
5.4. ustavena nová vláda (hlavní ministr John OSBORNE)
MUSLIMSKÉ MINDANAO
Správní rozdělení:
tvoří je filipínské provincie Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu a
Tawi-Tawi a město Marawi
26.11. volby guvernéra v Autonomní oblasti Muslimské Mindanao, proti nimž
vystoupil dosavadní guvernér Misauri
4.12. vítězem voleb guvernéra Autonomní oblasti Muslimské Mindanao prohlášen
Farouk HUSSEIN

NAURU
30.3. parlament vyslovil nedůvěru prezidentu Bernardovi Dowiyogovi a zvolil jeho
nástupcem Rene HARRISE
V/01 byla ustavena vláda prezidenta Harrise, v níž vykonává funkci ministra
zahraničí
NEPÁL
7.2. změny ve vládě (MP i MZVzůstávají)
1.6. zavražděn král Bírendra
2.6. korunní princ DÍPENDRA prohlášen Státní radou novým králem, pro jeho
dočasnou neschopnost vykonávat úřad se ho jako regent ujal jeho strýc
GJÁNÉNDRA
4.6. po smrti korunního prince byl korunován novým králem GJÁNÉNDRA
Himálája Bir Bikram Šáh Déva, 13., král dynastie Rádžputa
19.7. odstoupil předseda vlády Koirala
22.7. král jmenoval novým předsedou vlády Šéra Bahadura DEUBU
26.7. jmenována nová vláda, v níž funkci ministra zahraničí vykonává její předseda
Deuba
26.10. král Gjanéndra prohlásil syna PARAS-e šáha korunním princem a následníkem
trůnu a jeho ženu, princeznu HIMANI, korunní princeznou
26.11. vyhlášen mimořádný stav následkem teroristických útoků marxistických
bojůvek
předseda Poslanecké sněmovny Paranath RANABHATT
NĚMECKO
9.1. odstoupili ministři zemědělství (Karl-Heinz Funke) a zdravotnictví (Andrea
Fischer)
10.1. jmenovány nové ministryně zdravotnictví (Ulla SCHMIDT) a ochrany
spotřebitelů, výživy a zemědělství (Renate KÜNAST)
25.3. zemské volby v Bádensku-Würtembersku (MP Erwin TEUFEL) a Porýní-Falci
(MP Kurt BECK)
16.6. vládnoucím starostou Berlína zvolen Klaus WOWEREIT
23.9. zemské volby v Hamburku (od 30.10. předsedou zemské vlády Ole von
BEUST)
21.10. zemské volby v Berlíně (20.12. dosaženo dohody o koalici SPD a PDS)
státní tajemník MZV Wolfgang ISCHINGER, předseda zemské vlády Dolního Saska
Sigmar GABRIEL
NEVIS
7.9. volby do Nevis Island Assembly (5 členů) potvrdily ve funkci předsedy vlády
Vance Amoryho
NIGER
17.9. změny ve vládě (MP Hama AMADOU, novou ministryní zahraničí jmenována
Aichatou MINDAOUDOU)
NIGÉRIE
30.1. změny ve vládě (MZV zůstává)

NIKARAGUA
4.11. v prezidentských volbách zvítězil Enrique BOLAŇOS GEYER (nástup funkce
10.1.2002)
4.11. parlamentní volby do Národního shromáždění s 92 členy
NIZOZEMSKO
státní tajemník ministerstva obrany Henk VAN HOOF
NORSKO
10.9. všeobecné a parlamentní volby do Stortingu se 165 členy
17.10. odstoupil předseda vlády Jens Stoltenberg
19.10. novým předsedou vlády jmenován Kjelle Magne BONDEVIK a oznámeno
složení jeho vlády (MZV Jan PETERSEN)
NOVÁ KALEDONIE
III/01 odstoupil prezident Jean Leques
3.4.
Teritoriální shromáždění zvolilo nový vládní kabinet
5.4. kabinet zvolil novým prezidentem Pierre FROGIER-a
PÁKISTÁN
20.6. odstoupil prezident Muhammad Rafík Tarar
20.6. úřad prezidenta republiky převzal předseda Rady národní bezpečnosti
generálporučík Parvíz MUŠARAF, který současně rozpustil federální a
regionální parlamenty
PAPUA-NOVÁ GUINEA
17.5. změny ve vládě (odvolán ministr zahraničí Bart Philemon, novým ministrem
jmenován John PUNDARI)
31.10. premiér Morauta odvolal ministra zahraničí Johna Pundariho, novým MZV
jmenován John WAIKO
PERÚ
17.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
8.4. parlamentní volby do Kongresu republiky se 120 členy
8.4. prezidentské volby (Alejandro Toledo – Alan García Pérez)
3.6. ve II. kole prezidentských voleb zvolen prezidentem Alejandro „Elchello“
TOLEDO – inaugurován 28.7.
26.7. jmenována nová vláda (MP Roberto DAŇINO, MZV Diego GARCIA
SAYÁN)
POBŘEŽÍ SLONOVINY
7.-8.1. pokus o svržení civilní vlády potlačen
14.1. doplńovací volby do Národního shromáždění s 225 členy
21.1. jmenována nová vláda (MP Pascal Affi N‘GUESSAN, MZV Aboudramane
SANGARE)
22.1. předsedou Národního shromáždění zvolen Mamadou KOULIBALY
PODNĚSTERSKO
9.12. v nelegálních volbách byl znovu zvolen prezidentem tohoto samozvaného státu
Igor SMIRNOV (24.12. byl inaugurován do funkce)

POLSKO
23.9. parlamentní volby do Sejmu (460 členů) a Senátu (100 členů)
19.10. parlament zvolil novým předsedou vlády Leszka MILLERA a schválil jeho
vládu (MZV Wlodzimierz CIMOSZEWICZ)
19.10. novým maršálkem Sejmu zvolen Marek BOROWSKI
PORTORIKO
3.1. nástup nové guvernérky (Sila CALDERÓN)
PORTUGALSKO
14.1. prezidentem zvolen podruhé Jorge SAMPAIO, když porazil Joaquima Ferreiru
do Amarala
30.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
17.12. po porážce v komunálních volbách oznámil svou demisi MP António Guterres
28.12. prezident rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na 17.3.2002
PUNTLAND
1.7. předseda Vrchního soudu Yusuf Haji NUR se prohlásil novým prezidentem,
když byl jeho předchůdce plk. Ahmed Abdullah Yusuf nařčen z protiústavního
jednání
25.7. Rada stařešinů puntlandských kmenů potvrdila Nura prezidentem této
autonomní oblasti
14.11. novým prezidentem byl Radou stařešinů zvolen Jama Ali JAMA
23.11. vojska bývalého prezidenta plk. Yusufa, svrženého v červenci 2001, obsadila
hlavní město oblasti Garoowe
ROVNÍKOVÁ GUINEA
23.2. odstoupila vláda Angela Serafina Seriche Dougana
4.3. novým předsedou vlády jmenován Candido Muatetema RIVAS a jeho vláda
(MZV Santiago Nosebeye EFUMAN)
RUSKO
28.3. novým ministrem obrany jmenován Sergej IVANOV, ministrem vnitra Boris
GRYZLOV a tajemníkem Bezpečnostní rady Vladimir RUŠAJLO
4.12. odstoupil předseda Rady federace Jegor Strojev a novým byl 5.12. zvolen
Sergej MIRONOV
RWANDA
20.9. Přechodné Národní shromáždění rozhodlo o nahražení dosavadní státní hymny
„Rwanda Rwacu“ novou, známou jako „Rwanda Nziza“, protože stará hymna
obsahovala slova o etnickém dělení země na rasových základech
31.12. oficiálně inaugurovány nové státní symboly a hymna
SACHA (JAKUTSKO)
Výkonná moc:
vláda (Vasilij VLASOV)
23.12. I. kolo prezidentských voleb (II. kolo se koná 13.1.2002)
SAMOA
2.3. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 49 členy

16.3. parlament zvolil novým předsedou vlády Tuila´epa Sailele MALIELEGAOI-ho
23.3. ustavena nová vláda (funkci MZV vykonává předseda)
SAN MARINO
10.6. volby do Velké a Generální rady s 60 členy
SAÚDSKÁ ARÁBIE
24.5. král jmenoval rozšířenou Poradní radu (Majlis ash-Shoura) se 120 členy a jejím
předsedou zůstal šajch Mohammed bin Ibrahim bin DŽUBAJR
SENEGAL
7.1. referendum schválilo novou ústavu, která ruší Senát a snižuje počet členů
Národního shromáždění na 120, jakož i zkracuje prezidentský mandát na 5 let
15.2. prezident rozpustil parlament a volby do Národního shromáždění vyhlásil na
29.4.
2.3. předseda vlády Moustapha Niassé odvolán z funkce
5.3. novou předsedkyní vlády jmenována Mame Madior BOYÉ, která sestavila
novou vládu (MZV Cheikh Tidiane GADIO)
29.4. volby do Národního shromáždění se 120 členy
10.5. odstoupila vláda Madior Boyéové
12.5. ustavena nová vláda (MP Mame Madior BOYÉ-ová, MZV Cheikh Tidiane
GADIO)
18.5. předsedou Národního shromáždění zvolen Youssou DIAGNE
SEVERNÍ IRSKO
7.6. parlamentní volby do Shromáždění Severního Irska se 108 členy
1.7. odstoupil hlavní ministr David Trimble, úřadujícím Reginald EMPEY
10.8. britská vláda převzala správu Severního Irska a do 11.8. pozastavila činnost
všech regionálních orgánů
21.9. pravomoci orgánů místní samosprávy suspendovány na jeden den
2.11. I. kolo voleb hlavního ministra (nezvolen)
6.11. ve II. kole byl hlavním ministrem znovu zvolen David TRIMBLE
SEVERNÍ KYPR
25.5. odstoupila dosavadní vláda, která se 24.5. odchodem Strany národní jednoty
z vlády rozpadla
7.6. jmenována nová vláda (MP Derviş EROĞLU, MZV Tahsin ERTUĞRULOĞLU)
SEYCHELY
31.8.-2.9.
prezidentem republiky znovu zvolen France-Albert RENÉ
6.9. parlament potvrdil složení nové vlády (MZV Jeremie BONNELAME)
SIERRA LEONE
14.2. Národní shromáždění vyslovilo souhlas s posunutím termínu prezidentských
voleb o 6 měsíců
5.9. oznámeno, že prezidentské a parlamentní volby se budou konat 14.5.2002
SINGAPUR
18.10. vláda oznámila, že předčasné parlamentní volby se konají 3.11.

3.11. volby do Parlamentu (90 čl.) potvrdily pozice dosavadní vlády
SKOTSKO
8.11. odstoupil hlavní ministr Henry McLeish (úřadu se ujal v X/2000)
22.11. novým hlavním ministrem zvolen Jack McCONNELL
SLOVENSKO
23.2. parlament schválil rozsáhlou novelu ústavy
SOMALILAND
31.5. referendum podpořilo novou ústavu Republiky Somaliland, prohlašující
nezávislost země na Somálsku
SOMÁLSKO
28.10. odvolán předseda vlády Ali Khalif Galaid, kterému vyslovil parlament
nedůvěru
12.11. novým předsedou vlády byl jmenován Hasan Abshir FARAH
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
6.10. zahájena činnost Poradního shromáždění (Al-Šarikát)
2.12. Nejvyšší federální rada zvolila šejcha Zaida bin Sultana al-Nahajjána již
posedmé prezidentem UAE na 5-leté funkční období a šejcha Maktúma bin
Rašída al-Maktúma viceprezidentem
SRBSKO
25.1. na funkci předsedy vlády nominován Zoran DJINDJIĆ
6.12. odstoupil předseda parlamentu Dragan Marsičanin
SRÍ LANKA
10.7. aby zabránila hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, rozpustila prezidentka
parlament do 7.9.
7.8. prezidentka oznámila odklad referenda o nové ústavě z 21.8. na 18.10.
14.9. ustavena nová koaliční vláda (MP Ratnasiri WICKREMANAYAKE, MZV
Lakshman KADIRGAMAR)
25.9. parlament odsouhlasil zákon o zřízení Ústavní rady (Constitutional Council, 10
čl.)
10.10. nová koaliční vláda poražena v hlasování o důvěře
11.10. prezidentka rozpustila parlament a vyhlásila předčasné parlamentní volby na
5.12.2001
5.12. volby do Národního shromáždění s 225 členy
12.12. jmenována nová vláda (MP Ranil WICKREMASINGHE, MZV Tyronne
FERNANDO)
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
1.4. prezident jmenoval novým předsedou vlády Martina ZIGUELE-ho
6.4. oznámeno složení nové vlády (MZV Agba Otikpo MEZODE)
28.5. nezdařený pokus o státní převrat
3.6. potlačen pokus o státní převrat zahájený 28.5.

SÚDÁN
12.2. viceprezidenty jmenováni Ali Osman Muhammad TAHA (1. viceprezident) a
Moses Machar KASHOL
22.2. změny ve vládě (novým MZV jmenován Siddiq al-Šaríf Ibrahim Jusúf ALHINDI)
SURINAM
19.10. zemřel předseda Národního shromáždění Jaggernath Lachmon
SVATÁ LUCIE
29.3. odstoupil MZV George Odlum
30.3. novým MZV jmenován Julian HUNTE
3.12. předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 17 členy
10.12. jmenována nová vláda (MP Kenny ANTHONY, MZV Julian HUNTE)
SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS
10.8. změny ve vládě (novým MZV jmenován Timothy HARRIS)
SVATÝ TOMÁŠ
Zákonodárná moc:
29.7.
18.9.
25.9.
26.9.

Národní lidové shromáždění (Assembléia Popular Nacional,
Francisco Fortunato PIRES) s 55 členy
v prezidentských volbách zvolen Fradique DE MENEZES – nástup do úřadu
3.9.
prezident odvolal vládu Guilherme Possera da Costy
novým předsedou vlády jmenován Evaristo do Espirito Santo CARVALHO
ustavena nová vláda (MZV Patrice Emery TROVOADA)

SVATÝ VINCENC A GRENADINY
Výkonná moc:
vláda (Arnhim EUSTACE)
ministr zahraničí (funkci vykonává předseda vlády)
28.3. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 15 členy znamenaly porážku
vlády Arnhima Eustaceho
31.5. novým předsedou vlády jmenován Ralph GONSALVES, který vytvořil novou
vládu (MZV Louis STRAKER)
SVAZIJSKO
15.2. změny ve vládě (novým MZV jmenován Abednigo NTSHANGASE)
SÝRIE
13.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
ŠALOMOUNOVY OSTROVY
22.6. odstoupil MZV Danny Philip
13.7. novým ministrem zahraničí jmenován David SITAI
22.8. rozpuštěn Národní parlament
5.12. volby do Národního parlamentu s 50 členy
17.12. novým předsedou vlády zvolen Sir Allan KEMAKEZA
19.12. jmenována nová vláda (MZV Alexander BARTLETT)

ŠVÝCARSKO
1.1.02 nastoupil úřad prezidenta konfederace Kaspar VILLIGER
TÁDŽIKISTÁN
11.1. prezidentským dekretem provedena reorganizace vlády
THAJSKO
6.1. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 500 členy
17.2. jmenována nová vláda (MP Thaksin SHINAWATRA, MZV Surakiart
SATHIRATHAI)
TCHAJVAN
1.12. parlamentní volby do Zákonodárného jüanu s 225 členy
TOGO
30.1. oznámeno, že parlamentní volby se budou konat 14. a 28. 10.
21.9. oznámeno, že parlamentní volby, plánované na říjen, budou posunuty
TONGA
24.1. změny ve vládě (MP a MZV Ulukalala Lavaha Ata zůstává)
TRINIDAD A TOBAGO
2.10. začala vládní krize, během které vystoupili z vlády tři ministři a přešli k opozici
10.10. prezident republiky rozpustil parlament a vyhlásil volby na 10.12.
10.12. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 36 členy vyvrcholily v ústavní
krizi, když Spojený národní kongres i Národní lidové hnutí získaly po 18
mandátech
24.12. prezident pověřil sestavením nové vlády Patricka MANNINGA
27.12. dosavadní předseda vlády Basdeo Panday vyzval k novým volbám a jmenování
Manninga novým předsedou vlády prohlásil neústavním a ilegálním
28.12. jmenována nová vláda (MZV Knowlson GIFT)
TUNISKO
23.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
8.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
TURECKO
3.10. parlament přijal 34 ústavních dodatků umožňujících přijetí země do EU
TURKMENISTÁN
7.5. předsedou parlamentu jmenován Rašíd MUREDOV
6.7. odvolán ministr zahraničí Batyr Berdyjev
9.7. změny ve vládě (novým MZV jmenován Rašit MEREDOV)
TUVA
6.5. v referendu byla hlasy 80% zúčastněných schválena nová ústava
TUVALU
23.2. parlament zvolil novým předsedou vlády (vykonává i funkci MZV) Faimalagu
LUKA-u

13.12. parlament vyslovil nedůvěru vládě Faimalagy Luky, novým předsedou vlády byl
zvolen Koloa TALAKE
UGANDA
6.3. v prezidentských volbách znovu zvolen Yoweri MUSEVENI
26.6. parlamentní volby do Národního parlamentu (National Parliament) s 292 členy
24.7. nástup nové vlády (MP Apolo NSIMBADI, MZV James Wambogo
WAPAKHABULO)
UKRAJINA
26.4. parlament vyslovil nedůvěru vládě Viktora Juščenka, který odstoupil z funkce
27.4. prezident republiky přijal demisi vlády
22.5. novým předsedou vlády jmenoval prezident Anatolije KINACHA
29.5. parlament schválil nového předsedu vlády (Anatolij KINACH), který jmenoval
novou vládu (MZV Anatolij ZLENKO)
USA
6.1. Kongres potvrdil zvolení George W. Bushe prezidentem USA
20.1. inaugurace nového prezidenta George Walkera BUSHE Jr. a jeho vlády (MZV
Colin L. POWELL)
1.5. rezignaci k 30.6. oznámil ředitel FBI Louis Freeh
6.7. ředitelem FBI jmenován Robert MUELLER
23.8. úřadujícím předsedou National Endowment for the Arts jmenován Robert
Sidney MARTIN
24.8. předsedou Sboru náčelníků štábů jmenován generál letectva Richard MYERS,
náčelníkem Štábu námořních operací admirál Vernon CLARK
8.10. jmenován ředitelem Úřadu vnitřní bezpečnosti Thomas RIDGE
ministr energetiky Edward Spencer ABRAHAM (20.1. potvrzen Senátem), ministr
zahraničí Colin L. POWELL (20.1.), ministryně práce Elaine CHAO (17.1.), ministr
obrany Donald RUMSFELD (20.1.), ministr financí Paul O´NEILL (20.1.), ministr
školství Rodney PAGE (20.1.), ministr obchodu Donald EVANS (20.1.), ministryně
zemědělství Ann VENEMAN (20.1.), ministryně vnitra Gale NORTON (21.1.), ministr
armády Thomas WHITE, ministr dopravy Norman MINETA, ministr zdravotnictví
Tommy THOMPSON, U.S. trade Representative Robert ZOELLICK
šéf úřadu Bílého domu Andrew CARD, mluvčí Bílého domu Ari FLEISCHER, ředitel
National Security Agency (NSA) generál Michael HAYDEN
náměstci ministra zahraničí (David WELCH, Richard ARMITAGE, Mark
GROSSMAN – pro politické záležitosti, John BOLTON – pro kontrolu zbrojení a
mezinárodní bezpečnost, Walter KANSTEINER – pro Afriku), obrany (Paul
WOLFOWITZ, Douglas FEITH – pro politické záležitosti), obchodu (Kathleen
COOPER), financí (Kenneth DAM, John TAYLOR – pro mezinárodní vztahy), vnitra
(J. Stephen GRILES), energetiky (Francis BLAKE)
VANUATU
Zákonodárná moc:

Národní shromáždění (National Assembly, Paul Ren TARI)
s 52 členy
13.4. Národní shromáždění odhlasovalo nedůvěru vládě Baraka Sopeho
13.4. novým předsedou vlády zvolen vůdce opozice Edward NATAPEI
14.4. jmenována nová vláda (MZV Alan MAHE)

VATIKÁN
21.1. a 21.2. papež jmenoval 44 nových kardinálů, čímž se jejich počet zvýšil na
184
VELKÁ BRITÁNIE
24.1. změny ve vládě (ministr pro Severní Irsko John REID, ministryně pro Skotsko
Helen LIDDELL)
8.5. vyhlášeny předčasné parlamentní volby na 7.6.
11.5. rozpuštěna Dolní sněmovna
7.6. parlamentní volby do Dolní sněmovny s 659 členy
8.6. jmenován nový kabinet (MP Anthony BLAIR, MZV Jack STRAW)
13.6. předsedou Dolní sněmovny znovu zvolen Michael MARTIN
10.8. vláda převzala správu Severního Irska a do 11.8. pozastavila činnost všech
regionálních orgánů
7.11. vláda předložila návrh zákona o Sněmovně lordů, který snižuje počet jejích
členů na 600 s tím, že 120 z nich bude voleno přímo
ministr vnitra David BLUNKETT, ministryně školství Estella MORRIS, ministr
ochrany životního prostředí, dopravy a regionů Stephen BYERS, NMP John
PRESCOTT, ministr zdravotnictví John HUTTON
šéf Úřadu premiéra Jonathan POWELL, poradce pro zahraničně politické záležitosti
John SAWERS
náčelník Štábu obrany admirál Michael BOYCE
VENEZUELA
22.1. změny ve vládě (MZV zůstává)
4.2. změny ve vládě (novým MZV jmenován Luis Alfonso DÁVILA)
VIETNAM
25.12. parlament přijal 25 změn ústavy, mj. o zkrácení volebního období Národního
shromáždění
VÝCHODNÍ TIMOR
Výkonná moc:
prozatímní vláda v čele s představitelem správy OSN
ministr politických záležitostí Peter GALBRAITH
28.3. José Alexandre Xanana Gusmao odstoupil z funkce předsedy Východotimorské
národní rady
30.8.-2.9.
volby do Ústavodárného shromáždění s 88 členy, které má připravit
ústavu státu, jehož nezávislost bude vyhlášena v r. 2002. Ústavodárné
shromáždění současně nahradilo Východotimorskou národní radu, zřízenou
v září 2000
15.9. ustavující schůze Ústavodárného shromáždění
20.9. ustavena přechodná vláda (MP Mari ALKATIRI, MZV José RAMOS HORTA)
s 20 členy
X/01 Ústavodárné shromáždění rozhodlo, že 20.5.2002 skončí mandátní statut OSN
nad ostrovem, který získá plnou nezávislost
31.10. Rada bezpečnosti OSN odsouhlasila termín skončení mandátu OSN nad
Východním Timorem

WALLIS A FUTUNA
XII/00 odstoupil „kivalu“ (MP) Atalo Tao Fifanua, který se odstěhoval na Novou
Kaledonii
9.1. novým předsedou vlády jmenován Tisimasi HEOFALA
ZAMBIE
7.5. jmenována nová vláda (MZV Kelly WALUBITA)
22.11. prezident rozpustil Národní shromáždění a ohlásil konání prezidentských a
parlamentních voleb na 27.12.2001
27.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 159 členy a prezidentské
volby, v nichž byl prezidentem zvolen Levy Patrick MWANAWASA (nástup
2.1.2002)
ZIMBABWE
9.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
11.12. prezident oznámil konání prezidentských voleb v březnu 2002

