ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2021
ABCHÁZSKO
17.11. novým ministrem zahraničí byl jmenován Inal ARDZINBA
ADYGEJSKO
19.9. parlamentní volby do Státní rady-Chase s 50 členy proběhly za účasti 68 %
registrovaných voličů
28.9. na ustavujícím zasedání Státní rady-Chase byl jejím předsedou jednomyslně
zvolen opět Vladimir Ivanovič NAROŽNYJ; místopředsedy Státní rady-Chase
byli zvoleni Muchamed Džumaldinovič Ašev a Asker Chadžumarovič Savv
AFGHÁNISTÁN
14.4. prezident USA ohlásil stažení amerických vojsk ze země do 11.9.2021 a změnil
tak rozhodnutí svého předchůdce o jejich stažení do května 2021 (stahování
bylo zahájeno 1.5.)
19.6. změny ve vládě (MZV zůstává)
18.7. v Dauhá byly ukončeny diplomatické rozhovory mezi zástupci vlády a Tálibánu
s tím, že jednání budou pokračovat na vyšší úrovni dokud nebude dosaženo
dohody o tříměsíčním příměří, humanitární pomoci a zabránění civilním
obětem bojů; jednání bylo zahájeno 17.7. po ukončení přítomnosti ozbrojených
sil NATO v zemi
24.7. ve snaze zastavit územní rozpínání Tálibánu vyhlásila vláda po celém území
měsíční zákaz nočního vycházení (s výjimkou hlavního města)
11.8. úspěchy Tálibánu v boji se současnou vládou po ohlášení odchodu zahraničních
vojsk vedly k odvolání vrchního velitele ozbrojených sil generála Wali
Mohammada Ahmadzáího, který do funkce nastoupil teprve v červnu t.r.
14.8. prezident oznámil další kroky při obraně země před útoky Tálibánu, který
ovládá již většinu provincií a stahuje své ozbrojené síly k dobytí hlavního města
15.8. poté, co se vojska Tálibánu zastavila na hranicích Kábulu, zahájil prezident
Ghání jednání s vedením Tálibánu o pokojném předání moci nad zemí
přechodné vládě; po skončení jednání uprchl prezident do zahraničí a jednotky
Tálibánu převzaly kontrolu nad Kábulem
17.8. do země se z exilu v Kataru vrátili čelní představitelé Tálibánu, vč. zástupce
nejvyššího politického a náboženského vůdce a vrchního velitele emíra
Mawlawi Hajbatulláha Achundzády /Amir Mawlawi Hibatullah Akhundzada/
mully Abdula Gháního BARADAR-a, který je i předsedou politické sekce hnutí
19.8. mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid oznámil ustavení Islámského emirátu
Afghánistán (De Afghánistán islámí imárat) na obsazeném území; na území
údolí Pandžšír na severozápadě země se mezitím 17.8. uprchlý viceprezident
Amrulláh Sálih prohlásil úřadujícím prezidentem islámské republiky, dohodl se
s Frontou národního odporu (NRF) a vyhlásil boj Tálibánu
26.8. na jednání v provincii Parván se Talibán, vedený Mohsínem Hašímím, a
bojovníci Fronty národního odporu Ahmada Masúda z údolí Pandžšír, které
vedl Almas Zahí, dohodli na příměří až do dalšího vyjednávání o dosažení
trvalého míru v zemi po odchodu zahraničních vojsk a o vytvoření vlády,
zahrnující všechny odbojové skupiny

31.8. z Kábulu odletělo poslední americké letadlo, které evakuovalo poslední vojáky
USA z mise „Trvalá svoboda“, zahájené před 20 lety, a velvyslance USA s jeho
spolupracovníky
7.9. Talibán oznámil složení prozatímní vlády Islámského emirátu Afghánistán,
vedeného nejvyšším duchovním vůdcem (Amir al-Mu´minin) Maulauí
Hajbatulláhem ACHUNDZÁDOU /Mawlawi Hibatulah Akhundzada/ (MP
mulla Muhammad Hasan ACHUND /mullah Mohammad Hassan Akhund/,
MZV Maulvi Ámir Chán MUTTAKÍ /Maulvi Amir Khan Muttaqi/); ministři
nastoupili svůj úřad 8.9.
17.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2596 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNAMA do 17.3.2022.
ALANIE (JIŽNÍ OSETIE)
12.3. poměrem hlasů 19:11 schválil Parlament nominaci úřadujícího premiéra
Gennadije Borisoviče BEKOJEV-a na úřad předsedy vlády, do kterého ho
následně jmenoval prezident Bibilov; prozatímní vláda podala demisi
ALBÁNIE
25.4. parlamentní volby do Albánského shromáždění se 140 členy se konaly za
volební účasti 46,29 % registrovaných voličů
9.6. pro údajné porušení ústavy sesadilo poměrem hlasů 104:7 Albánské
shromáždění prezidenta Ilira Rexhepa Metu; toto rozhodnutí parlamentu musí
do tří měsíců potvrdit Ústavní soud
2.9. premiér Edi Rama oznámil složení své nové vlády (MZV Olta XHAÇKA)
10.9. předsedkyní Albánského shromáždění byla zvolena Lindita NIKOLLA
10.9. prezident formálně jmenoval Edi Kristaqa Ramu předsedou vlády, kterou 17.9.
potvrdilo Albánské shromáždění poměrem hlasů 77:53; funkcí se ministři ujali
18.9.
ALŽÍRSKO
18.2. v návaznosti na ústavní reformy zavedené v listopadu 2020, které daly větší
pravomoci parlamentu, rozpustil prezident Tebounne Národní shromáždění a
umožnil tak předčasné parlamentní volby
24.2. předsedou Národní rady byl zvolen Salah GOUDJIL
12.3. prezident vypsal předčasné parlamentní volby na 12.6.
26.4. úřady oznámily zatčení skupiny separatistů z Hnutí pro autonomii Kabylska
(MAK), usilujících o odtržení berberských území v několika regionech země od
Alžírska
12.6. předčasné parlamentní volby do Lidového národního shromáždění se 407 členy
se uskutečnily za účasti 22,99 % registrovaných voličů
24.6. v souladu s ústavou odstoupil předseda vlády Abdelaziz Djerad
30.6. novým předsedou vlády byl jmenován Ayman BENABDERRAHMANE
7.7. oznámeno složení nové vlády (MP Ayman BENABDERRAHMANE, MZV
Ramtane LAMAMRA), která se funkce ujala 8.7.
8.7. předsedou Lidového národního shromáždění byl zvolen Brahim BOUGHALI
31.12. nepřímé volby do Národní rady se 144 členy
AMERICKÁ SAMOA
3.1. do funkce uveden guvernér Lemanu Palepoi Sialega MAUGA

ANGUILLA
30.12.20
úřadujícím guvernérem se stal Perin BRADLEY
18.1. úřad guvernérky nastoupila Dileeni DANIEL-SELVARATNAM
ARGENTINA
10.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
17.9. ohlášeny změny ve vládě (šéf kabinetu Juan Luis MANZUR, MZV Santiago
Andrés CAFIERO) k 20.9.
14.11. parlamentní volby do poloviny Poslanecké sněmovny (127 ze 257 poslanců) a
třetiny Senátu (27 ze 72 senátorů) proběhly za volební účasti 71,39 %
(Poslanecká sněmovna), resp.70,83 % (Senát) registrovaných voličů
9.12. novým předsedou Poslanecké sněmovny se stal na období 10.12.2021 –
9.12.2022 Sergio Tomás MASSA
ARMÉNIE
25.2. premiér Pašinjan varoval před pokusem ozbrojených sil o státní převrat poté, co
jej za podpory opozice velení ozbrojených sil vyzvalo k rezignaci; příčinou
výzvy mělo být sesazení zástupce velitele ozbrojených sil Tirana Chačarjana v
důsledku vojenské porážky v Náhorním Karabachu v r. 2020, velitel
ozbrojených sil generál Onik Gasparjan byl odvolán po zveřejnění výzvy k
premiérově rezignaci
26.2. president Sarkisjan v rámci jednání o uklidnění situace zrušil odvolání vrchního
velitele ozbrojených sil Gasparjana
28.3. premiér Pašinjan ohlásil svou rezignaci ještě před předčasnými parlamentními
volbami, které se uskuteční 20.6.
25.4. odstoupil premiér Nikol Pašinjan; prezident Sarkisjan demisi přijal
3.5. poměrem hlasů 3:1 při 75 abstencích odmítl parlament kandidaturu Nikola
Pašinjana na funkci předsedy vlády
10.5. při opakovaném hlasování odmítl parlament poměrem hlasů 1:1 při 76
abstencích kandidaturu Pašinjana na úřad předsedy vlády a způsobil tak své
rozpuštění podle ústavy; nové parlamentní volby se uskuteční 20.6.
27.5. ministr zahraničí Ara Ajvazjan odstoupil a prezident jeho demisi 31.5. přijal;
úřadujícím ministrem zahraničí se stal Armen GEVONDJAN
20.6. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění se 105 členy se konaly
za volební účasti 49,37 % registrovaných voličů
14.7. novým úřadujícím ministrem zahraničí se stal Armen GRIGORJAN
2.8. prezident jmenoval předsedou nové vlády stávajícího premiéra Nikolu
PAŠINJAN-a
2.8. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Alen SIMONJAN
19.8. novým ministrem zahraničí byl jmenován Ararat MIRZOJAN
10.9. prezident jmenoval novou vládu premiéra Pašinjana
ARUBA
30.3. odstoupila předsedkyně vlády Evelyn Wever-Croesová
1.4. byl rozpuštěn parlament a volby plánované na 24.9. se uskutečnily již 25.6.
25.6. parlamentní volby do Stavů s 21 členy proběhly za účasti 84,66 %
registrovaných voličů
5.7. v procesu formování nové vlády jmenoval guvernér Juan Alfonso Boekhoudt
svými informateurs Eddy Werlemana a Tisu LaSorte

předsedou Stavů byl zvolen Edgard G.A. VROLIJK
guvernér obdržel zprávu svých informateurs a jmenoval úřadující předsedkyni
vlády Evelyn Wever-Croesovou formateurem nového kabinetu
27.8. formateur nového kabinetu Evelyn WEVER-CROES předložila guvernéru
dohodu dvou stran na vytvoření koaliční vlády, jíž má znovu předsedat
9.9. formateur Evelyn WEVER-CROES předložila guvernérovi svou závěrečnou
zprávu a přijala jeho pověření, aby složila novou vládu, které bude opět
předsedat
20.9. Wever-Croesová byla guvernérem znovu jmenována předsedkyní vlády
8.7.
9.7.

ATHOS
14.6. úřad představeného Svatého společenství a Svatého Epistacia (Protépistátis) na
roční období nastoupil představený géron kláštera Vatopedíou GEÓRGIOS
AUSTRÁLIE
29.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
18.10. předsedou Senátu byl zvolen William Edward Slade BROCKMAN
23.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Andrew Bruce WALLACE
25.11. předseda vlády oznámil, že na žádost vlády Šalomounových ostrovů vyšle země
příslušníky policejních a vojenských sil na ochranu veřejného pořádku před
násilnými nepokoji, které vypukly 24.11. a byly vyprovokovány čínskými
obchodníky z ostrova Malaita, kteří protestují proti spolupráci ostrovů s ČLR
poté, co země v r. 2019 přerušila diplomatické styky s Tchajwanem
AZÁD KAŠMÍR
28.3. vypršel mandát Zákonodárnému shromáždění, které bylo následně rozpuštěno
25.7. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 53 členy se konaly za
účasti 61,30 % registrovaných voličů
3.8. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Anwar-ul-HAQ, jeho
zástupcem Riaz GUJJAR
4.8. Zákonodárné shromáždění zvolilo předsedou vlády Sardara Abdula Qayyum
Khana NIAZI-ho, když ho podpořilo 33 poslanců, zatímco jeho protikandidáta
Chaudhry Lateefa Akbara jenom 15 členů parlamentu; premiér se funkce ujal
téhož dne
17.8. Zákonodárné shromáždění zvolilo prezidentem Sultana Mahmooda
CHAUDHRY-ho, pro kterého hlasovalo 34 poslanců, zatímco jeho
protikandidát Mian Abdul Waheed získal 16 hlasů; nově zvolený prezident
složil slib na inauguraci 25.8. a ujal se úřadu
BAHAMY
16.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 39 členy se uskutečnily za účasti
64,99 % registrovaných voličů
17.9. novým předsedou vlády byl jmenován Philip Edward DAVIS
20.9. jmenována nová vláda (MZV Frederick Audley MITCHELL, Jr.)
6.10. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Patricia Ann DEVEAUX a
předsedkyní Senátu Julie Lashell ADDERLEY

BARBADOS
21.8. generální guvernérka Dame Sandra Prunella MASON byla nominována na
první prezidentku, která nastoupí svůj úřad 30.11., kdy bude země vyhlášena
republikou
20.10. Poslanecká sněmovna (poměrem hlasů 27:0) a Senát (18:0) zvolily na společné
schůzi Dame Sandru Prunellu MASON prezidentkou Republiky Barbados
(inaugurace 30.11.)
30.11. vyhlášena republika, prezidentka Masonová byla inaugurována do svého úřadu
BARBUDA
29.3. volby do Ostrovní rady se 13 členy se konaly za účasti 63,72 % registrovaných
voličů
12.4. předsedkyní Ostrovní rady byla zvolena Jacklyn FRANK
BARMA - MYANMAR
1.2. v den ustavující schůze nového Svazového parlamentu a poté, co zadržela státní
poradkyni Do Aun Schau Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další čelné
politiky vládnoucí strany NLD, vyhlásila armáda v souladu s úlohou, kterou jí
dává ústava, roční výjimečný stav a kvůli podvodům při loňských
parlamentních volbách a mimořádně nízké účasti způsobené pandemií Covid-19
(oficiální údaje o volební účasti nebyly nikdy publikovány) se chopila vedení
země; novou hlavou vlády prohlásila svého vrchního velitele generála MIN Aun
Hlain-a /Min Aung Hlaing/, kterému dosavadní viceprezident a úřadující
prezident Myint SWE předal své veškeré pravomoci
1.2. nová hlava vlády odvolala 24 ministrů a jejich náměstků a jmenovala jejich
nástupce (novým MZV se stal Wunna Maung LWIN) a Radě pro národní
obranu a bezpečnost, jíž ex-offo předsedá, generál Min nařídil vyšetřit stížnosti
na volební podvody a připravit opakované volby
2.2. vytvořena 11-členná Rada státní správy v čele s generálem Minem
26.2. Volební komise zrušila výsledky parlamentních voleb z 8.11.2020
14.3. skupina odvolaných poslanců, tzv. Výbor pro reprezentaci Svazového
parlamentu (CRPH), vedený Manh Win Khaing Thanem, žádá o mezinárodní
uznání za zákonnou vládu Myanmaru
14.3. ve snaze čelit živelné nespokojenosti obyvatelstva zavedla vláda výjimečný stav
ve dvou obvodech hlavního města, 15.3. jej rozšířila na další oblasti země
26.7. Rada státní správy oficiálně zrušila výsledky parlamentních voleb z 8.11.2020
1.8. vrchní velitel ozbrojených sil generál MIN Aun Hlain převzal funkci předsedy
přechodné vlády, která nahradí stávající Radu státní správy
18.10. z humanitárních důvodů propustila vláda 5.636 vězňů, zatčených po únorových
protestech po zrušení zfalšovaných voleb z r. 2020
BELGIE
12.10. předsedkyní Poslanecké sněmovny znovu zvolena Eliane TILLIEUX a
předsedkyní Senátu opět Stephanie D´HOSE
BELIZE
9.4. generální guvernér Sir Colville Young ohlásil svou demisi ke 30.4.
22.4. předseda vlády John Briceño oznámil nominaci Froyly TZALAM-ové na funkcí
generální guvernérky (úřad nastoupila 27.5.)
30.4. úřadujícím generálním guvernérem se stal Stuart LESLIE

BĚLORUSKO
10.1. prezident Lukašenko oznámil, že návrh nového znění ústavy bude předložen do
konce roku
27.12. zveřejněny navrhované změny ústavy, které mají být předloženy celonárodnímu
referendu ke schválení
BENIN
11.4. prezidentské volby se třemi kandidáty vyhrál Patrice Athanase Guillaume
TALON, který za volební účasti 50,17 % registrovaných voličů získal 86,37 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 23.5.), zatímco za ním skončili Alassane
Soumanou (11,29 %) a Corentin Kohoué (2,35 %); kvůli problémům s
bezpečností v některých centrálních a severních oblastech se volby
neuskutečnily ve 13 z 546 volební okrsků
16.4. Ústavní soud potvrdil vítězství Patrice Talona a odmítl veškeré stížnosti
25.5. jmenována nová vláda prezidenta Talona (MZV Aurélien AGBÉNONCI)
BOLÍVIE
12.3. bývalá prozatímní prezidentka Jeanine Áñezová a dva její ministři byli zatčeni a
obviněni z účasti na svržení legálně zvoleného prezidenta Moralese v r. 2019,
když byl jimi donucen k rezignaci a útěku ze země
4.11. předsedou Senátu byl znovu zvolen Andrónico RODRÍGUEZ LEDEZMA
7.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl znovu zvolen Freddy MAMANI LAURA
BOSNA A HERCEGOVINA
28.2. funkci předsedy Sněmovny národů do 27.10. nastoupil Bakir IZETBEGOVIĆ
20.7. do funkce předsedy předsednictva nastoupil Željko KOMŠIĆ
6.8. funkci předsedy Sněmovny reprezentantů do 5.4.2022 převzal Denis ZVIZDIĆ
28.10. do funkce předsedy Sněmovny národů nastoupil Dragan ČOVIĆ, jehož mandát
skončí 27.6.2022
2.11. člen předsednictva Milorad Dodik pohrozil odchodem Srbů z celostátních
institucí a obnovením etnické srbské armády; Vysoký představitel OSN v Bosně
a Hercegovině Christian Schmidt to označil za existenciální hrozbu jednotě
země ve své zprávě RB OSN, která právě jednala o obnovení mandátu
mezinárodních mírových sil EUFOR
3.11. RB OSN schválila rezoluci č. 2604 (2021), kterou prodloužila mandát mírových
sil EU EUFOR ALTHEA o další rok
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
10.12. parlament přijal deklaraci o ústavních principech a usnesení o vrácení některých
kompetencí z centrální na republikovou úroveň; Republika srbská se nadále
nebude podílet na bosenské armádě, na bezpečnostních službách, na daňovém
systému a z nejvyšších orgánů bosenské justice
BOTSWANA
16.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
BRAZÍLIE
1.2. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Artur César PEREIRA DE LIRA a
předsedou Federálního senátu Rodrigo Otavio SOARES PACHECO

9.3.
29.3.
30.3.
30.3.

11.8.

20.10.
26.10.

3.12.

Nejvyšší soud anuloval obvinění bývalého prezidenta Luize Inácia Luly da
Silva z korupce, což mu umožní účast v prezidentských volbách v r. 2022
odstoupili ministr zahraničních věcí Ernesto Araújo a ministr obrany Azevedo e
Silva, jejichž demise vyvolala změny v kabinetu
změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Carlos Alberto Franco
FRANÇA
na protest proti prezidentovým snahám ovládnout ozbrojené síly země
odstoupili velitelé pozemních sil (generál Edson Leal Pujol), námořnictva
(admirál Ilques Barbosa) a letectva (brigadýr Antonio Carlos Bermudez), kteří
tak prohloubili politickou krizi, vyvolanou vládními změnami
Poslanecká sněmovna odmítla plán prezidenta Bolsonara na zrušení současného
systému elektronického hlasování ve volbách a jeho nahrazení papírovými
hlasovacími lístky, když nezískal požadovanou 3/5 většinu a vyslovilo se pro
něj 229 z 519 poslanců, zatímco ke schválení potřeboval souhlas 308 členů
komory; v reakci na to Bolsonaro prohlásil, že již dopředu neuzná výsledky
nadcházejících prezidentských voleb v r. 2022
na základě zprávy své vyšetřovací komise zahájil Senát proces sesazení
prezidenta Bolsonara kvůli nezvládnuté pandemii Covid-19
poměrem hlasů 7:4 rozhodl výbor Senátu o obvinění prezidenta Bolsonara mj.
ze zločinů proti lidskosti, proti veřejnému zdraví a bezpečnost, za podněcování
ke zločinu, falšování dat a porušování sociálních práv občanů při jeho jednání v
záležitostech pandemie Covid-19; nález byl 27.10. předán generálnímu
prokurátorovi k zahájení trestního řízení (ten to však odmítl)
soudce Nejvyššího soudu Alexandre de Moraes nařídil generálnímu
prokurátorovi Augusto Ariasovi zahájit vyšetřování prezidenta Bolsonara ve
věci šíření fake news o účinnosti vakcinace proti Covid-19

BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ
28.1. Mezinárodní tribunál OSN pro námořní právo (ITLS) potvrdil rozhodnutí
Mezinárodního soudního dvora (IJC) v Haagu a hlasování Valného
shromáždění OSN, že Velká Británie nemá svrchovanost nad Čagoskými
ostrovy a Mauricius tak může ostrovy zahrnout do svých mezinárodně uznaných
výsostných vod; britská strana rozsudek odmítla
BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
22.1. poté, co dosavadní guvernér Gus Jaspert odletěl ze země, stal se úřadujícím
guvernérem David DaCosta ARCHER, Jr.
29.1. do funkce guvernéra nastoupil John James RANKIN, jmenovaný 16.9.2020
BULHARSKO
4.4. parlamentní volby do Národního shromáždění se 240 členy proběhly za účasti
49,31 % registrovaných voličů
15.4. v souladu s ústavou odstoupil předseda vlády Bojko Borisov, 16.4. Národní
shromáždění jeho rezignaci přijalo
20.4. prezident požádal Daniela Mitova sestavením nové vlády
23.4. Mitov vrátil prezidentu Radevovi mandát k sestavení vlády
28.4. prezident Radev vyzval k vytvoření nové vlády Antoanetu Stefanovu, která to
však vzápětí odmítla a vrátila mu mandát

poté, co Kornelija Ninova okamžitě vrátila prezidentovi mandát k sestavení
nové vlády, oznámil prezident Rumen Radev, že nové parlamentní volby se
uskuteční 11.7.
11.5. uvolnila se funkce předsedy Národního shromáždění
11.5. prezident Radev jmenoval úřednickou vládu (MP Stefan JANEV, MZV Svetlan
STOJEV), která nastoupila 12.5. s tím, že zemi povede do parlamentních voleb
11.7. předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění s 240 členy proběhly
za volební účasti 40,39 % registrovaných voličů
21.7. předsedkyní Národního shromáždění zvolena Iva MITEVA
30.7. prezident Radev požádal o sestavení vlády Plamena NIKOLOV-a
6.8. designovaný premiér Nikolov představil svou vládu (MZV Radi NAIDENOV)
10.8. designovaný premiér Nikolov oznámil, že jeho strana nepředloží návrh na
složení nové vlády k hlasování v Národním shromáždění, protože pro něj
nezískala dostatečnou podporu ostatních politických stran
12.8. parlament přijal rezoluci, která potvrzuje neúspěch Nikolova při formování
nového kabinetu
20.8. poté, co byl pověřen sestavením vlády po neúspěšném Nikolovovi, vzdal se
tohoto mandátu i Daniel Mitov
27.8. prezident Radev pověřil sestavením nové vlády Korneliju NINOVA-u (7.9. se
vzdala mandátu k sestavení vlády i ona)
16.9. prezident vypsal nové parlamentní volby do Národního shromáždění na 14.11. a
znovu jmenoval Stafana JANEV-a premiérem prozatímní vlády (MZV Svetlan
STOJEV)
14.11. parlamentní volby do Národního shromáždění s 240 členy proběhly za účasti
38,43 % registrovaných voličů
14.11. v prezidentských volbách s 23 kandidáty nejlépe uspěli Rumen Georgiev Radev
s 49,42 % a Anastas Georgiev Gerdžikov s 22,83 % odevzdaných hlasů, kteří
postupují do 2. kola 21.11.; na dalších místech skončili Mustafa Sali Karadayi
(11,57 %), Kostadin Todorov Kostadinov (3,92 %), Lozan Jordanov Panov
(3,68 %), Luna Jordanova (0,81 %), Volen Nikolov Siderov (0,55 %), Svetoslav
Emilov Vitkov (0,52 %), Milan Mihov (0,50 %), Rosen Milenov (0,47 %),
Goran Blagoev (0,46 %), Veselin Najdenov Mareški (0,39 %), Valeri Simeonov
Simeonov (0,32 %), Nikolaj Malinov (0,31 %), Cveta Kirilova (0,29 %),
Aleksandar Trifonov Tomov (0,27 %), Bojan Rasate (0,25 %), Marina Malčeva
(0,24 %), Željo Želev (0,23 %), Blagoj Petrevski (0,21 %), Jolo Denev
(0,20 %), Maria Koleva (0,17 %) a Georgi Georgiev-Goti (0,11 %), nikdo z
nich (2,27 %); volební účast dosáhla 38,64 % registrovaných voličů
21.11. ve 2. kole prezidentských voleb byl v úřadě potvrzen Rumen Georgiev
RADEV,
pro kterého hlasovalo 66,72 % voličů, zatímco pro Anastase Georgieva
Gerdžikova 31,80 % a pro nikoho z nich 1,48 % voličů; volební účast dosáhla
33,65 % registrovaných voličů
3.12. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Nikola Georgiev MINČEV
11.12. prezident Radev pověřil sestavením vlády Kirila Petkov PETKOV-a, který mu
vzápětí předal seznam ministrů (MZV Teodora GENČOVSKA)
13.12. Národní shromáždění zvolilo poměrem hlasů 134:104 novým předsedou vlády
Kirila Petkova, který se téhož dne spolu se svým kabinetem ujal úřadu
5.5.

BURKINA FASO
5.1. prezident Kaboré jmenoval předsedou vlády opět Christopha Kabirého

10.1. oznámeno složení nové vlády (MP Christophe Joseph Marie KABIRÉ, MZV
Alpha BARRY), která 4.2. získala podporu parlamentu v poměru hlasů 105:21
4.2. vláda oznámila svou připravenost jednat s islamistickými militanty, kteří
dlouhodobě operují v oblasti afrického Sahelu, aby zemi zajistila mír a
bezpečnost; Francie takové jednání neschvaluje
30.6. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
6.10. vrchním velitelem armády byl jmenován plukovník-major Ouédraogo
GILBERT, jeho zástupcem plukovník-major Somé VINTA a vrchním velitelem
leteckých sil plukovník Ouédraogo SOULEYMANE
8.12. prezident odvolal z funkce premiéra Dabirého, se kterým následně odstoupila i
jeho vláda
10.12. novým předsedou vlády byl jmenován Lassina ZERBO
13.12. jmenována nová vláda (MZV Rosine SORI-COULIBALY)
COOKOVY OSTROVY
4.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
CURAÇAO
30.-31.1. v primárkách se osm neparlamentních stran ze 16 kvalifikovalo do
parlamentních voleb, když překonalo hranici 1 % všech hlasů odevzdaných v
posledních parlamentních volbách v r. 2017
18.3. premiér Eugene Rhuggenaath odstoupil v předvečer parlamentních voleb
19.3. parlamentní volby do Stavů s 21 členem se konaly za účasti 73,97 %
registrovaných voličů
23.3. guvernérka Lucille George-Wout jmenovala Rutsel Marthu a Chestera
Petersona svými informateurs, kteří mají zprostředkovat vytvoření nové vlády
28.4. guvernérka pověřila Chestera Petersona, aby nadále sám vykonával funkci
informateura
11.5. předsedkyní Stavů byla zvolena Maria America-Francisca CHARETTI
14.6. nová vláda v čele s premiérem Gilmarem Simonem „Pik“ PISAS-em uvedena
do funkce
ČAD
25.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
4.3. Nejvyšší soud potvrdil 10 kandidátů do prezidentských voleb 11.4., včetně
hlavního oponenta současného prezidenta Débyho, Saleha Kabzaba, který však
1.3. svou kandidaturu stáhl; sedm dalších opozičních kandidátů však soud
nepotvrdil
11.4. v prezidentských volbách zvítězil opět Idriss DÉBY ITNO, pro kterého
hlasovalo 79,32 % voličů; na dalších místech skončili Albert Pahimi Padacké
(10,32 %), Lydie Beassemda (3,16 %), Félix Romadoumngar Nialbé (1,90 %),
Brice Mbaïmon Guedmbaye (1,40 %), Baltazar Alladoum Djarma (1,30 %),
Saleh Kebzado (1,03 %), Théophile Bongoro (0,75 %), Théophile Yombombé
(0,43 %) a Ngarlejy Yorongar (0,40 %); volební účast dosáhla 64,8 %
registrovaných voličů
20.4. na frontové linii v boji s rebely z Fronty pro změnu a dohodu v Čadu (FACT)
zemřel prezident Idriss Déby den poté, co byl podle prozatímních výsledků
označen za vítěze prezidentských voleb 11.4.

20.4. syn zemřelého prezidenta a velitel prezidentské gardy armádní generál
Mahamat „Kaka“ Idriss DÉBY ITNO se vyhlásil prozatímním prezidentem a
oznámil vytvoření prozatímního vojenského režimu na období 18 měsíců; byla
jmenována 15-členná Přechodná vojenská rada (Conseil Militaire de
Transition), kterou vede prozatímní prezident a která rozpustila parlament a
vládu a zrušila ústavu země, zatímco opozice, která dubnové volby bojkotovala,
žádá uspořádání nových
21.4. vojenská rada rozhodla o setrvání ministrů svržené vlády v úřadech na dobu do
jmenování nové přechodné vlády
26.4. předsedou přechodné vlády byl vojenskou radou jmenován Albert Pahimi
PADACKÉ
3.5. prozatímní prezident Mahamat Idriss Déby jmenoval prozatímní vládu (MP
Albert Pahimi PADACKÉ, MZV Chérif Mahamat ZÈNE)
24.9. předseda Přechodné vojenské rady Mahamat Idriss Déby jmenoval 93 členů
Přechodné národní rady (Conseil National de Transition), která bude nadále
působit jako prozatímní parlament země
5.10. předsedou Přechodné národní rady byl zvolen Haroun KABADI
ČEČENSKO
19.9. ve volbách hlavy republiky zvítězil opět Ramzan Achmatovič KADYROV
s 99,7 % odevzdaných hlasů, za ním skončili Isa Chadžimuradov (0,15 %) a
Chalid Nakajev (0,12%); volební účast dosáhla 94,61 % registrovaných voličů
19.9. parlamentní volby do Parlamentu se 41 členem se konaly za volební účasti
94,61 % oprávněných voličů
4.10. první plenární zasedání Parlamentu jednomyslně zvolilo jeho předsedou opět
Magomeda Chožachmedoviče DAUDOV-a; 1. místopředsedou Parlamentu byl
zvolen Salman Soipovič Zakrijev a řadovými místopředsedy Aslambek
Musajevič Ajdamirov, Šaid Vachajevič Žamaldajev, Roman Lečijevič Edilov a
Bekchan Abusupjanovič Chazbulatov
7.10. Parlament jednomyslně podpořil opětovnou kandidaturu Muslima
Magomedoviče CHUČIJEV-a na funkci předsedy vlády
8.10. hlava republiky provedla Parlamentem schválené změny ve vládě
ČERNÁ HORA
19.11. parlament schválil podnět k odvolání prezidenta Djukanoviće z funkce, který
byl předložen k posouzení Ústavnímu soudu; pokud soud potvrdí, že prezident
porušil ústavu, dojde ke konečnému hlasování ve Skupštině o prezidentově
impeachmentu
ČESKO
7.4. prezident odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného a na jeho místo
jmenoval prof. MUDr. Petra ARENBERGER-a, DrSc., MBA
12.4. prezident odvolal z funkce ministra zahraničí Tomáše Petříčka a vedením
rezortu dočasně pověřil místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana
HAMÁČKA
21.4. prezident jmenoval novým ministrem zahraničních věcí Mgr. Jakuba
KULHÁNKA, MA
26.5. prezident přijal demisi ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a novým
ministrem zdravotnictví jmenoval opět Mgr.et Mgr. Adama VOJTĚCHA, MHA

8.-9.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 200 členy se konaly za účasti
65,43 % registrovaných voličů
19.10. komise pro ústavu Senátu navrhla plénu horní komory aplikovat článek 66
ústavy, který dočasně zbaví prezidenta republiky pravomocí pro jeho
neschopnost vykonávat úřad ze zdravotních důvodů; o návrhu měl Senát
hlasovat 9.11. (jednání o tomto návrhu bylo zatím zrušeno)
8.11. pět parlamentních politických stran podepsalo dohodu o vytvoření koaliční
vlády
9.11. prezident pověřil Petra Fialu jednáním o vytvoření nové vlády
9.11. senátní Komise pro ústavu revokovala své doporučení z 19.10. s tím, že
současný zdravotní stav prezidenta republiky akutní aplikaci článku 66 ústavy
nevyžaduje
10.11. poměrem hlasů 102:20 zvolila Poslanecká sněmovna svou předsedkyní Ing.
Markétu PEKAROVOU ADAMOVOU s tím, že hlasovací lístek neodevzdalo
72 poslanců; místopředsedy byli zvoleni Ing. Jan Bartošek (100 hlasů), Ing.
Věra Kovářová, MIM (100 hlasů), Mgr. Jana Mračková Vildumetzová (142
hlasy), PhDr. Olga Richterová, Ph.D. (101 hlas) a Ing. et Ing. Jan Skopeček,
Ph.D. (102 hlasy)
11.11. premiér Andrej Babiš předal prezidentu republiky demisi své vlády
28.11. prezident republiky jmenoval prof. PhDr. Petra FIALU, Ph.D., LL.M.
předsedou vlády
17.12. na návrh předsedy vlády jmenoval prezident nový kabinet s 18 členy (MZV Jan
LIPAVSKÝ), který se téhož dne ujal svých povinností
ČÍNA
5.3. návrh zákona o změně základního zákona a volebního systému zvláštní oblasti
Hongkong začalo projednávat právě zahájené zasedání Všečínského
shromáždění lidových zástupců
11.3. parlament schválil všemi 2 895 hlasy rezoluci o změnách volebního systému v
Hongkongu, které rozšiřují Volební výbor a udělují mu právo schvalovat
kandidáty do Zákonodárné rady
30.3. Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců projednal a schválil
nový volební zákon a dodatky k tzv. Základnímu zákonu (tj. ústavě) zvláštní
oblasti Hongkong, které rozšiřují počet poslanců Zákonodárné rady ze 70 na 90
a stanovují Volebnímu výboru striktní pravidla pro výběr kandidátů do
parlamentních voleb; pouze 20 poslanců zůstane voleno přímo voliči, 70 jich
vyberou různé profesní, zájmové a společenské organizace
9.10. při oslavách 110. výroční revoluce, která v r. 1911 svrhla císařskou monarchii,
přislíbil prezident Si Ťin-pching mírové připojení „odtrženecké
provincie“ Tchaj-wanu, a to na základě principu „jedna země, dva
systémy“ jako je tomu v případě Hong-kongu a Macaa
ČUVAŠSKO
19.9. parlamentní volby do Státní rady se 73 členy se konaly za účasti 58 %
registrovaných voličů
29.9. na ustavující schůzi Státní rady byl jejím předsedou zvolen Leonid Iljič
ČERKESOV, jejími místopředsedy pak Olga Isaakovna Petrova a Viktor
Alexandrovič Gorbunov

DAGESTÁN
19.9. parlamentní volby do Lidového shromáždění se 121 členem proběhly za účasti
84,35 % oprávněných voličů
20.9. po skončených parlamentních volbách navrhl ruský prezident tři kandidáty na
funkci hlavy republiky, kterou má parlament zvolit 14.10.: Sámira
Abdulchalikova, Kamila Davdijeva a Sergeje Melikova
30.9. předsedou Lidového shromáždění byl na jeho prvním zasedání zvolen Zaur
Asevovič ASKENDEROV; jeho prvním zástupcem byl zvolen Jurij Andrejevič
Levickij a dalšími zástupci Sajgidachmed Salichovič Achmedov a Kamil
Magomedovič Davdijev
14.10. Lidové shromáždění zvolilo hlavou republiky Sergeje Alimoviče MELIKOV-a
(inaugurace téhož dne), který získal 82 hlasů, zatímco jeho protikandidáti,
Sámir Kasumovič Abdulchalikov a Kamil Magomedovič Davdijev, po dvou
hlasech
14.10. v návaznosti na zvolení nové hlavy republiky odstoupila vláda premiéra
Abdulpatacha Amirchanova
27.10. hlava republiky nominovala na úřad předsedy vlády opět Abdulpatacha
Gadžieviče AMIRCHANOV-a, kterého 28.10. potvrdilo i Lidové shromáždění
poměrem hlasů 85:0 a do úřadu jmenovala následně hlava republiky Melikov
DÁNSKO
21.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
DŽIBUTSKO
9.4. prezidentské volby vyhrál popáté Ismail Omar GUELLEH s 97,44 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 15.5.), zatímco jediný jeho protikandidát
Zakarial Ismael Farah obdržel 2,56 % hlasů; volební účast činila 82,24 %
24.5. jmenována nová vláda prezidenta Guelleha (MZV Mahamoud Ali
YOUSSOUF)
EGYPT
12.1. předsedou Lidového shromáždění byl zvolen Hanafí Alí AL-DŽEBALÍ
/Hanafy Ali El-Gebali/
26.10. prezident Sísí oznámil skončení výjimečného stavu, vyhlášeného na celém
území v dubnu 2017
EKVÁDOR
7.2. podle předběžných výsledků měli v prezidentských volbách nejlépe uspět
Andrés Arauz Galarza (31,65 %) a Yaku Sacha Pérez Guartambel (20,04 %),
kteří postupují do 2. kola 11.4.; za nimi skončili Guillermo Alberto Santiago
Lasso Mendoza (19,97 %), Xavier Hervas Mora (12,23 %), César Montúfar
Mancheno (3,85 %), Ximena Peňa Pacheco (2,73 %), Giovanny Andrade
Salvador (2,06 %), Isidro Romero (1,90 %), Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa
(1,82 %), Pedro Freile Vallejo (1,75 %), Guillermo Celi Santos (1,69 %),
Gustavo Larrea Cabrera (1,05 %), Carlos Sagnay de la Bastida (0,87 %), Gerson
Almeida (0,74 %), Juan Fernando Velasco Torres (0,72 %) a Paul Carrasco
Carpio (0,47 %); volební účast dosáhla 81,1 % registrovaných voličů
7.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 137 členy se konaly za účasti
81,1 % registrovaných voličů

16.2. podle konečných výsledků měli přední kandidáti získat 32,71 % (Arauz),
19,74 % (Lasso), 19,38 % (Pérez) a 15,7 % (Hervas), z nichž se Lasso a Pérez
obrátili na volební komisi se žádostí o přepočet všech hlasů odevzdaných v
nejzalidněnější provincii Guayas a poloviny hlasů v ostatních provinciích, který
by měl rozhodnout o tom, kdo z nich postoupí do 2. kola 11.4.; pro absenci
dvou z pěti členů se na tom volební komise nedohodla
17.2. vláda proto veškeré přípravy na přepočet volebních lístků zastavila, což vedlo k
nepokojům obyvatelstva po celé zemi
11.3. rezignoval ministr zahraničí Luis Gallegos, 15.3. byl jeho nástupcem jmenován
Manuel MEJÍA DALMAU
11.4. ve 2. kole byl novým prezidentem zvolen Guillermo Alberto Santiago
LASSO MENDOZA, který získal 52,37 % odevzdaných hlasů (inaugurace
24.5.), zatímco Andrés Arauz Galarza 47,63 % hlasů; volební účast dosáhla
84,19 % registrovaných voličů
5.5. nově zvolený prezident začal jmenovat členy své vlády, MZV byl 11.5.
nominován Mauricio MONTALVO SAMANIEGO (funkci nastoupili 24.5.)
15.5. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Esperanza Guadalupe
LLORI ABARCA
18.10. v reakci na rostoucí vlnu kriminality vyhlásil prezident po celé zemi 60-denní
mimořádný stav
ESTONSKO
13.1. odstoupil premiér Jüri Ratas a jeho vláda; prezidentka Kaljulaidová následně
pověřila sestavením vlády Kaju KALLAS-ovou
24.1. oznámeno složení nové vlády (MZV Eva-Maria LIIMETS)
25.1. Státní shromáždění schválilo poměrem hlasů 70:30 Kaju Kallasovou jako
předsedkyni vlády
26.1. složením slibu se nová vláda ujala svých povinností
18.3. předsedou Státního shromáždění byl zvolen Jüri RATAS
30.8. v 1. kole prezidentských voleb nebyla nová hlava státu zvolena, protože jediný
kandidát Alar Karis obdržel pouze 63 hlasů (ústava požaduje 68) s tím, že
odevzdáno bylo 16 prázdných hlasovacích lístků; 2. kolo proběhlo 31.8.
31.8. novým prezidentem byl zvolen prof. Dr. Alar KARIS, pro kterého hlasovalo 72
poslanců ze sta, odevzdáno bylo 8 prázdných hlasovacích lístků (inaugurace
11.10.)
ETIOPIE
19.1. protože porušila celostátní zákaz konání voleb z důvodů boje s pandemií
Covid-19 a zapojila se do ozbrojeného násilí, zrušila Volební rada registraci
bývalé vládní straně ve státu Tigray, Tigrajské frontě lidového osvobození
(TPLF), zatímco tři další tigrajské politické strany, které se zúčastnily
nelegálních regionálních voleb v září 2020, požádala rada o vysvětlení
19.2. svržení vůdci separatistického státu Tigray vydali podmínky pro zahájení
mírových rozhovorů s centrální vládou
22.2. v hlavním městě Hawassa byl formálně inaugurován stát Sidama, o jehož
vzniku na základě výsledků referenda z r. 2019 rozhodla 17.6.2020 Rada
lidových zástupců Státu jižních národů, národností a lidu, jehož byla Sidamská
oblast dosud součástí; Sidama se tak stala 10. státem Etiopské federativní
demokratické republiky
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Oromská osvobozenecká fronta (OLF) je již druhou velkou politickou stranou,
která se nezúčastní odložených parlamentních voleb; minulý týden tak učinil
Oromský kongres federalistů (OFC)
dolní komora parlamentu schválila rezoluci vlády z 1.5., která označila
Tigrajskou frontu lidového osvobození (TPLF) a Osvobozeneckou armádu
Oromska (OLF-Shene), které terorizují obyvatelstvo těchto státu, za teroristické
organizace
novým prozatímním guvernérem státu Tigray byl jmenován Dr. Abraham
BELAY
předsedkyně Volebního výboru Birtukan Mideksa oznámila, že všeobecné a
parlamentní volby plánované na 5.6. bude třeba z logistických důvodů odložit;
20.5. bylo oznámeno, že se odložené volby uskuteční 21.6.
Volební výbor odložil z technických důvodů konání všeobecných voleb ve dvou
federálních státech – Somálském a Hariri – na druhé kolo 6.9. s tím, že ve státě
Tigray vůbec neproběhnou s ohledem na trvající vojenský zásah proti
vzbouřeneckým separatistům z TPLF
1. fáze všeobecných a parlamentních voleb do Rady lidových zástupců s 547
členy rozhodovala o 436 mandátech a konala se za účasti více než 90 %
registrovaných voličů; volby neproběhly ve 38 obvodech státu Tigray a v 64
obvodech v dalších státech, kde byly z logistických a bezpečnostních důvodů
přeloženy do 2. fáze 6.9.
na žádost místní prozatímní správy vyhlásila vláda jednostranné příměří v
bojích ve státě Tigray poté, co rebelové po osmi měsících údajně znovu obsadili
hlavní město státu, Mekelle
rebelové z TPLF oznámili, že přijmou jakékoliv příměří pouze za podmínky, že
jejich vláda nad státem Tigray bude centrální vládou uznána za legitimní
mluvčí státu Afársko Ahmed Koloyta potvrdil, že od 17.7. obsadili rebelové z
TPLF tři okresy v tomto státě (mj. Yallo a Awra), zabili přitom desítky civilistů
a vyhnali 54 tisíc uprchlíků; obdobné konflikty vyprovokované tigrajskými
vzbouřenci probíhají i v dalším sousedním státě Amhársko, resp. v jeho oblasti
Wag Hemra
k obraně země se zbraní v ruce vyzval občany Afárska jeho prezident Awol
Arba, který vyhlásil mobilizaci do boje proti rebelům z TPLF, kteří obsazují
území tohoto etiopského státu
prezident Amhárska Agegnehu Teshager vyzval obyvatele, kteří jsou držiteli
zbraní, aby se 26.7. začali mobilizovat do boje proti vzbouřencům ze sousední
Tigraje, útočících na amhárské území
v Addis Abebě začaly odvody dobrovolníků pro boje s rebely z Tigraje,
zapojených do tzv. Sil obrany Tigraje (TDF), které útočí i na sousední státy
federace
poté, co rebelové z TPLF obsadili 5.8. historické město Lalibela v Amhársku a
ohrožují památku UNESCO, vyhlásila vláda svou připravenost nasadit veškeré
ozbrojené síly do boje proti nim; 28.6. své vojáky z bojů se vzbouřenci stáhla a
vyhlásila jednostranné příměří
rebelové z TPLF podle svého mluvčího Getachewa Redy odmítli výzvu USA,
aby se stáhli ze sousedních etiopských států, Afárska a Amhárska
Afarský stát obvinil tigrajské vzbouřence, že stojí za dělostřeleckým útokem z
6.8. na nemocnici ve městě Galikoma, při kterém bylo zabito nejméně 12 osob;
mluvčí TPLF však odpovědnost za útok odmítl

10.8. premiér Abiy Ahmed vyzval všechny bojeschopné Etiopany, aby se zapojili do
boje proti tigrajským rebelům, ohrožujícím jednotu země
12.8. vzbouřenecká Armáda osvobození Oromska (OLA) vyslovila souhlas s
vojenským spojenectvím a spoluprací s tigrajskými rebely v boji proti federální
vládě
17.8. policejní složky Somálského státu rozprášily buňky bojovníků TPLF, které
měly na území tohoto státu rozvinout bojové akce podle pokynů z Tigraje
23.8. Národní volební výbor (NEBE) oznámil odložení 2. fáze parlamentních voleb
ze 6.9. na 30.9. s ohledem na současnou bezpečnostní situací ovlivněnou
teroristickými akcemi tigrajských a oromských rebelů; volby proběhnou v
Somálském státě a státě Hariri, jakož i v Jižních oblastech spolu s referendem o
vytvoření nového Jihozápadního státu, v němž příslušníci pěti etnických skupin
hlasují o vytvoření 11. regionálního státu
30.9. 2. fáze parlamentních voleb do Rady lidových zástupců rozhodovala o 111
mandátech
30.9. referendum o vyčlenění nového Jihozápadního regionálního státu z Regionu
jižní národů, národností a lidu na základě jednomyslně schválené žádosti rad
zón Keffa, Sheka, Bench-Sheko, Dawro, West Omo a zvláštního okresu Konta
Woreda ze 30.9.2020 o přiznání státnosti formou referenda o vytvoření
Jihozápadního státu, kterou podpořila Rada federace federálního parlamentu a
požádala Národní volební radu o uspořádání plebiscitu do jednoho roku od
podání žádosti; v referendu se 98,07 % hlasujících v daných zónách vyslovilo
pro vytvoření Jihozápadního státu Etiopie a pouze 1,93 % hlasovalo proti
(volební účast dosáhla 93,91 % registrovaných voličů)
4.10. Dr. Abiy AHMED byl opětovně Radou lidových zástupců zvolen do funkce
předsedy vlády a složil ústavní slib
4.10. předsedou Rady lidových zástupců byl znovu zvolen Tagesse CHAFFO
4.10. nepřímé volby do Rady federace se 144 zvolenými členy (ze 153), jejímž
předsedou byl téhož dne zvolen Agegnehu TESHAGER
6.10. premiér Ahmed oznámil složení své nové vlády, do níž jmenoval i opoziční
politiky (MZV Demeke MEKONNEN) a kterou parlament potvrdil ještě téhož
dne
12.10. armáda a její spojenci ohlásili zahájení rozhodující fáze v bojích ve státě
Tigray, která jej má zbavit vlivu vzbouřivších se militantů z TPLF
30.10. Rada federace zmocnila Radu Regionálního státu jižních národů, národností a
lidu, aby předala své pravomoci, vykonávané dosud na území administrativních
jednotek, které budou tvořit Regionální státu lidu jihozápadní Etiopie
(Jihozápadní stát), jejich zástupcům; Rada tak učinila 1.11.
2.11. při prevenci spojeného útoku rebelů ze vzbouřeneckých sil TPLF a OLA na
hlavní město, vyhlásila vláda výjimečný stav nejprve ve státech Amhársko a
Oromsko, později v celé zemi a vyzvala obyvatele země k vytváření sil
domobrany
5.11. rebelové z TPLF a OLA spolu s dalšími sedmi protivládními skupinami založili
Alianci, která má svrhnout legální vládu země
11.11. na základě diplomatických jednání se zástupci AU, USA a dalších zemí
stanovila vláda podmínky pro eventuální zahájení rozhovorů s rebely z TPLF o
osudu státu Tigraj, a to ukončení jejich útoků na vládní jednotky, stažení vojsk
z
Amhárska a Afárska a uznání legitimity centrální vlády

22.11. premiér Abyi Ahmed oznámil, že se osobně zúčastní bojů proti rebelům z TPLF
a vedení země svěří místopředsedovi vlády Demeke Mekonnen Hassenovi (do
úřadu se vrátil 8.12.)
23.11. formálně ustaven Jihozápadní stát Etiopie, jehož rada přijala ústavu a zvolila
přední činitele 11. regionálního státu země (guvernér Dr. Engash Negash
WAGESHO, předseda Rady Wondimu KORTA)
1.12. vláda oznámila, že během protiofenzívy proti silám TLPF získala zpět kontrolu
nad strategickými městy v Afársku a Amhársku, které násilně obsadili tigrajští
rebelové
6.12. vláda oznámila obsazení měst Dessie a Kombolcha, která v listopadu dobyla
vojska rebelů z TPLF; mezitím tigrajský vůdce Debretsion Gebremichael
ohlásil „strategické stahování“ TPLF z Afárska a Amhárska
20.12. v dopise generálnímu tajemníkovi OSN oznámili vzbouřenci z TPLF stažení
svých jednotek ze sousedních států Afárska a Amhárska na severu země, aby
umožnili uzavření příměří s etiopskými ozbrojenými silami
24.12. vláda potvrdila, že její vojska nevstoupí na území Tigraje, ale varovala, že toto
rozhodnutí může být změněno, pokud rebelové z TPLF začnou ohrožovat
územní svrchovanost země
28.12. přes svůj slib OSN zdržet se ozbrojených akcí, zahájily jednotky TPLF útok na
sousední Afársko ve městě Cabcala, který si vyžádal desítky civilních obětí
30.12. Rada lidových zástupců na mimořádném zasedání schválila vytvoření
Národního poradního výboru, který má podle premiéra Ahmeda usilovat o
svolání poradního shromáždění všech etnických skupin, které bude hledat trvalé
řešení současné vnitrostátní krize
FALKLANDY
1.5.
nejvyšším výkonným úředníkem ustaven Andy KEELING
25.8. Výkonná rada rozhodla o rozpuštění Zákonodárného shromáždění a o vypsání
předčasných parlamentních voleb na 4.11.
4.11. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 9 členy proběhly za
volební účasti 100 % registrovaných voličů (předseda Keith Robert BILES)
FIDŽI
22.10. parlament zvolil novým prezidentem Ratu Williame Maivalili
KATONIVERE-ho, který získal hlasy 28 poslanců, zatímco jeho protikandidát
Ro Teimumu Kepa 23 hlasy (inaugurace 12.11.)
FINSKO
2.2. předsedkyní Říšského sněmu znovu zvolena Anu VEHVILÄINEN
FRANCIE
2.7. oznámeny výsledky voleb předsedů Regionálních rad takto:
- Auvergne-Rhône-Alpes: Laurent WAUQUIEZ (134 hlasů) před Fabienne Grébert
(29), Najat Vallaud-Belkacem (18) a Andréa Kotarac (17)
- Bourgogne-Franche-Comté: Marie-Guite (Margueritte) DUFAY (57) před Julien
Odoul (18) a Gilles Platret (16)
- Bretagne: Loïg CHESNAIS-GIRARD (40) před Isabelle Le Callenec (18), prázdné
hlasy (25)
- Centre-Val de Loire: François BONNEAU (42) před Nicolas Forissier (13), prázdné
hlasy (22)

- Grand Est: Jean ROTTNER (95) před Laurent Jacobelli (33) a Eliane Romani (27)
- Hauts-de-France: Xavier BERTRAND (110) před Sébastien Chenu (32) a Karima
Delli (28)
- Île-de-France: Valérie PECRÉSSE (125) před Paul Vannier (12)
- Normandie: Hervé MORIN (59) před Mélanie Boulanger (20) a Nicolas Bay (15)
- Nouvelle-Aquitanie: Alain ROUSSET (109) před Edwige Diaz (28)
- Occitanie: Carole DELGA (109) před Jean-Paul Garraud (28)
- Pays de la Loire: Christelle MORANÇAIS (60), prázdné hlasy (33)
- Provence-Alpes-Côte d´Azur: Renaud MUSELIER (84), prázdné hlasy (39)
FRANCOUZSKÁ GUAYANA
20.6. 1. kolo parlamentních voleb do Shromáždění s 55 členy proběhlo za volební
účasti 34,79 % registrovaných voličů
27.6. 2. kolo parlamentních voleb proběhlo za volební účasti 46,78 % voličů
2.7. Shromáždění zvolilo poměrem hlasů 35:19 (prázdné hlasy) předsedou
Gabriela SERVILLE-ho
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
3.11. prezident Fritsch odvolal z funkce viceprezidenta Tearii Alphu
10.11. novým viceprezidentem byl jmenován Jean-Christophe BOUISSOU
GABON
30.1. v 1. kole nepřímých parlamentních voleb do Senátu se 67 členy zvolili členové
municipálních rad a shromáždění jednotlivých departmentů 50 senátorů
6.2. 2. kolo nepřímých parlamentních voleb do Senátu zvolilo zbývající 2
senátory; 15 senátorů jmenuje prezident republiky
1.3. předsedkyní Senátu byla znovu zvolena Lucie MILEBOU-AUBUSSON
13.5. prezident Ali Bongo oznámil, že se jeho země stane členem Commonwealthu
na nadcházejícím summitu v Kigali
GAGAUZSKO
19.9. 1. kolo parlamentních voleb do Lidového shromáždění se 35 členy rozhodlo za
volební účasti 40,6 % o 18 mandátech; zbývajících 17 bude předmětem 2. kola
voleb, které se uskuteční 3.10.
3.10. 2. kolo parlamentních voleb se uskutečnilo za účasti 37 % registrovaných
voličů a zvolilo 17 poslanců Lidového shromáždění (předseda Vladimir CÎSSA)
GAMBIE
25.11. Komise pravdy, smíření a reparací (TRRC), která zkoumala zločiny
spáchané režimem bývalého prezidenta Yahyi Jammeha za 22 let jeho diktatury,
předala svou zprávu o výsledcích svého šetření o 17 svazcích prezidentu
Barrowovi k postihu odpovědných osob
4.12. v prezidentských volbách zvítězil stávající prezident Adama BARROW, pro
kterého hlasovalo 53,23 % voličů (inaugurace 19.1.2022); na dalších místech
skončili Ousainou Darboe (27,72 %), Mama Kandeh (12,32 %), Halifa Sallah
(3,77 %), Essa Mbye Faal (2,00 %) a Abdoulie Ebrima Jameh (0,96 %), volební
účast dosáhla 89,34 % registrovaných voličů
6.12. poražený prezidentský kandidát Darboe oznámil, že se obrátí na soud ve věci
zrušení výsledků prezidentských voleb kvůli jejich nezákonnému průběhu;
pozorovatelé AU však potvrdili řádný průběh voleb

15.12. opoziční Sjednocená demokratická strana (UDP) podala Nejvyššímu soudu
návrh na zrušení výsledků prezidentských voleb 4.12. z důvodů podplácení,
manipulace se seznamy voličů a dalších nepravostí, kterých se při volbách měla
dopustit vládní Národní lidová strana (NPP)
28.12. Nejvyšší soud potvrdil vítězství v prezidentských volbách 4.12. a odmítl petici
opoziční UDP proti výsledku voleb
GHANA
7.1. ustavující schůze Parlamentu zvolila jeho předsedou Albana Sumanu
Kingsforda BAGBIN-a
7.1. prezident Akufo-Adda začal se jmenováním členů svého kabinetu
8.1. inaugurace prezidenta Nany Akufo-Adda
21.1. jmenována nová vláda (MZV Shirley AYORKOR BOTCHWAY)
4.3. Nejvyšší soud odmítl stížnosti na volební podvody a potvrdil vítězství Nany
Akufo-Ada v prezidentských volbách 7.12.2020; potvrdil jeho zisk 51,295 %
všech platných hlasů
5.3. ministryně zahraničních věcí nastoupila svůj úřad
GRÓNSKO
8.2. poté, co strana Demokraté opustila vládní koalici, odstoupil ministr zahraničí za
tuto stranu Steen Lynge z funkce; vzápětí rezignoval i premiér Kim Kielsen a s
ním celá vláda
16.2. parlament rozhodl o svolání nových parlamentních voleb na 6.4.
6.4. předčasné parlamentní volby do Parlamentu (Inatsisartut) se 31 členem
proběhly za účasti 65,84 % registrovaných voličů
16.4. vítězná strana Inuit Ataqatigiit uzavřena koaliční smlouvu se stranou Naleraq o
vytvoření společné vlády s tím, že ministerským předsedou se stane předseda IA
Múte Inaqunaaluk Bourup Egede
16.4. předsedou Parlamentu byl zvolen Hans ENOKSEN
23.4. poměrem hlasů 20:0 zvolil Parlament předsedou vlády Múte Inaqunaaluka
Bourupa EGEDE-ho a jeho vládu (MZV Pele BROBERG)
27.9. Pele Broberg byl odvolán z funkce ministra zahraničí, kterou převzal premiér
Múte I.B. EGEDE
GRUZIE
18.2. kvůli nařízení prokurátora zatknout vůdce opozice Niku Meliu odstoupil
předseda vlády Giorgi Gacharia; za jeho nástupce byl vládnoucí stranou
navržen
Irakli Garibašvili
19.2. jmenována nová vláda (MP Irakli GARIBAŠVILI, MZV Davit ZALKALIANI),
které dal 22.2. Parlament důvěru poměrem hlasů 89:2
27.4. předsedou Parlamentu byl zvolen Kacha KUČAVA
29.12. předsedou Parlamentu byl zvolen Šalva PAPUAŠVILI
GUADELOUPE
20.6. 1. kolo parlamentních voleb do Regionální rady se 41 členy se konalo za účasti
30,77 % registrovaných voličů
27.6. 2. kolo parlamentních voleb se konalo za účasti 36,88 % registrovaných voličů
1.7. předsedou Regionální rady byl 33 hlasy znovu zvolen Ary CHALUS, 6 členů
odevzdalo prázdný hlasovací lístek

1.7.

Departementální rada zvolila svým předsedou Guy LOSBAR-a, který získal 25
hlasů, zatímco Jocelyn Sapotilleová 16 hlasů

GUANGXI ZHUANG
19.10.20
předsedou regionální vlády jmenován Lan Tianli
GUAM
4.1. předsedkyní Parlamentu byla zvolena Therese M. TERLAJE
GUATEMALA
14.1. předsedou Kongresu republiky byl zvolen opět Allan Estuardo RODRÍGUEZ
REYES, jehož mandát končí 14.1.2022
GUINEA
4.1. odstoupila vláda premiéra Ibrahimy Kassory Fofany
15.1. prezident Condé demisi přijal a současně jmenoval předsedou nové vlády opět
Ibrahima Kassory FOFANA-u
19.1. jmenována nová vláda (MZV Ibrahima Kalil KABA)
5.9. v odpověď na volání lidu po skončení korupce a neoprávněného výkonu funkce
prezidenta zatkly speciální jednotky ozbrojených sil Alphu Condého, zrušily
ústavu země a rozpustily vládu a další státní instituce; v čele převratu je velitel
těchto jednotek plukovník Mahamady DOUMBOUYA, který předsedá 9člennému Národnímu výboru pro obnovu a rozvoj (Comité national pour la
reconciliation et le développement)
8.9. v předvečer summitu západoafrického sdružení ECOWAS propustila vojenská
vláda na 80 politických vězňů bývalého Condého režimu; přesto byla země 8.9.
z ECOWAS vyloučena
14.9. na výzvu ECOWAS zahájila vojenská rada čtyřdenní jednání se zástupci
politických stran, církví, podnikatelů, odborů a občanské společnosti s cílem
dosáhnout konsensu ohledně budoucnosti země a harmonogramu přechodu k
civilní vládě
17.9. předseda Národního výboru pro obnovu a rozvoj plukovník Mahamady
DOUMBOUYA byl prohlášen dočasným prezidentem republiky (ústavní slib
složil 1.10.)
27.9. Národní výbor pro obnovu a rozvoj zveřejnil návrh prozatímní ústavy, která mj.
potvrzuje plukovníka Mahamady Doumbouyu ve funkci dočasného prezidenta ,
předpokládá zřízení vlády vedené civilistou a ustavuje 81-člennou Národní
přechodnou radu jako dočasný parlament, který bude z 30 % tvořen ženami a
jehož členové – stejně jako členové Národního výboru – se nebudou moci v
místních ani celonárodních volbách ucházet o politické funkce
7.10. dočasný prezident jmenoval civilním předsedou nové vlády, která má vládnout
do voleb, Mohameda BEAVOGUI-e
21.10. jmenováni první členové nové vlády (MZV Morissanda KOUYATÉ 25.10.)
HAITI
12.1. předsedou Senátu byl zvolen Joseph LAMBERT
7.2. po rozsáhlých demonstracích, požadujících jeho demisi, oznámil prezident
Moïse zlikvidování pokusu o jeho zavraždění a státní převrat následkem sporů
o skončení jeho prezidentského mandátu; zatímco on tvrdí, že skončí až v únoru
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2022, podle jeho oponentů skončil 7.2.2021 a toto stanovisko podporuje i
veřejnost
Nejvyšší rada soudní moci vydala prohlášení o skončení prezidentova pětiletého
mandátu, neboť začal v r. 2016, byť kvůli původně zrušeným a následně
opakovaným volbám mohl prezident Moïse úřad nastoupit až v r. 2017
opoziční strany navrhly, aby se prozatímním prezidentem stal člen Nejvyššího
soudu Joseph Mécène JEAN-LOUIS; v reakci na tento akt opozice vydal
prezident dekret, kterým penzionoval všechny soudce Nejvyššího soudu
odstoupil předseda vlády Joseph Jouthe, 14.4. jmenoval prezident Moïse
úřadujícím premiérem ministra zahraničí Claude JOSEPH-a
referendum o ústavních změnách, svolané na tento termín, bylo odvoláno;
navrhované změny ústavy zahrnovaly zrušení Senátu a vytvoření jednokomorového parlamentu, zrušení úřadu předsedy vlády s tím, že vládu bude nadále
řídit přímo prezident, který bude moci vykonávat úřad po dvě funkční období v
délce pěti let po sobě (dosud byla mezi prvním a druhým obdobím nutná pauza
minimálně pět let); rovněž měla být zrušena dvoukolová volba prezidenta a
nahrazena jednokolovou
prezident Moïse na dalších 30 dní obnovil mandát úřadujícího premiéra Claude
Josepha
prezident prodloužil o dalších 30 dní mandát úřadujícího předsedy vlády Claude
Josepha
prezident jmenoval novým předsedou vlády Dr. Ariela HENRY-ho
zavražděn prezident Jovenel Moïse, úřadujícím prezidentem se má stát dočasný
předseda vlády Claude JOSEPH, který vyhlásil výjimečný stav
vláda požádala USA a OSN o vyslání mezinárodních mírových jednotek do
země, kde by měly chránit klíčovou infrastrukturu ohroženou akcí 28
zahraničních žoldnéřů, kteří zavraždili prezidenta Moïseho; USA požadavek
okamžitě odmítly, OSN ho projedná v Radě bezpečnosti
Senát vydal prohlášení, podle kterého ustavil svého předsedu Josepha
LAMBERT-a prozatímním prezidentem republiky a schválil Dr. Ariela
HENRY-ho jeho předsedou vlády
svou rezignaci oznámil dočasný předseda vlády Joseph, jeho nástupce Dr. Ariel
HENRY, na kterém se shodly všechny politické strany, byl do funkce uveden
20.7.
jmenována nová vláda (MZV Claude JOSEPH)
zástupci široké koalice zákonodárců, představitelů 608 politických stran a
skupin, podnikatelských, odborových, náboženských, mládežnických, ženských
a ostatních organizací občanské společnosti, uzavřely tzv. Montanskou dohodu,
která má zemi vyvést z hluboké vnitropolitické krize po vraždě prezidenta
v souladu s usnesením Nejvyššího soudu o její nelegálnosti, odvolal premiér
Henry všech devět členů Prozatímní volební rady (CEP), která měla 7.11.
zorganizovat všeobecné volby, a slíbil jmenovat novou volební radu; volby byly
proto již počtvrté odloženy, a to na neurčito
RB OSN přijala rezoluci č. 2600 (2021), kterou prodloužila mandát
integrovaného úřadu BINUH do 15.7.2022.
změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Jean Victor GÉNÉUS
skupiny participující na tzv. Montanské dohodě jmenovaly 52 členů tzv.
Národní přechodné rady (Conseil National de Transition), která má do
7.2.2022, kdy vyprší mandát zavražděného prezidenta Moïseho, zvolit
prozatímní vedení země a stanovit program prozatímní vlády a její složení

HONDURAS
28.11. parlamentní volby do Národního kongresu se 128 členy proběhly za účasti
68,22 % registrovaných voličů
28.11. v prezidentských volbách zvítězila Iris Xiomara CASTRO SARMIENTO DE
ZELAYA , která získala 50,63 % odevzdaných hlasů (inaugurace 27.1.2022),
na
dalších místech skončili Nasry Juan Asfura Zabiah (36,43 %), Yani Benjamin
Rosenthal Hidalgo (9,96 %), Milton Benítez (0,38 %), Romeo Orlando Vásquez
Velásquez (0,29 %), Alfonso Díaz Narváez (0,29 %), Carlos Mauricio Portillo
(0,27 %), Kelin Pérez Gómez (0,27 %), Marlon Escoto (0,26 %), Esdraz
Amado
López (0,25 %), Lempira Cuauhtemoc Viana (0,24 %), Alexander Mira
(0,24 %), José Coto García (0,20 %), Julio Lopéz Casaca (0,14 %) a Santos
Orlando Rodríguez Orellana (0,13 %), prázdných a neplatných hlasů bylo
6,23 % ; volební účast dosáhla 69,46 % registrovaných hlasů
HONGKONG
5.3. návrh zákona o změně základního zákona a volebního systému zvláštní oblasti
Hongkong začalo projednávat právě zahájené zasedání Všečínského
shromáždění lidových zástupců
11.3. čínský parlament schválil všemi 2 895 hlasy rezoluci o změnách volebního
systému v Hongkongu, které rozšiřují Volební výbor a udělují mu právo
schvalovat kandidáty do Zákonodárné rady
30.3. Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců projednal a schválil
nový volební zákon a dodatky k tzv. Základnímu zákonu (tj. ústavě) zvláštní
oblasti Hongkong, které rozšiřují počet poslanců Zákonodárné rady ze 70 na 90
a stanovují Volebnímu výboru striktní pravidla pro výběr kandidátů do
parlamentních voleb; pouze 20 poslanců zůstane voleno přímo voliči, 40 jich
zvolí Volební výbor a 30 vyberou různé profesní, zájmové a společenské
organizace z oblasti průmyslu, obchodu a finančnictví
27.5. Zákonodárná rada schválila velkou většinou hlasů nový volební zákon, který
umožní Volebnímu výboru vetovat kandidáty do parlamentu a volit 40 z nich
20.9. ukončen výběr 1500 členů Volebního výboru, na kterém se podílelo 7.891
potvrzených voličů (89.77 %)
19.12. parlamentní volby 20 přímo volených členů Zákonodárné rady s 90 členy se
konaly za účasti 30,2 % registrovaných voličů (předseda Andrew Leung Kwanyuen)
HORSKÝ BADACHŠÁN
5.11. předsedou Správy AO byl jmenován Alişer Mirzonabot CHUDOYBERDI
CHILE
17.3. předsedkyní Senátu byla zvolena Yasna PROVOSTE CAMPILLAY
15.-16.5. volby do Ústavodárného konventu (Convención Constitucional) se 155 členy
se konaly za účasti 43,43 % registrovaných voličů
4.7. předsedkyní Ústavodárného konventu byla zvolena Elisa LONCÓN ANTILEO
13.10. Poslanecká sněmovna zahájila ve výborech proces odvolání prezidenta Piñery z
funkce na základě oznámení prokurátora, že zahájí vyšetřování údajné
hospodářské kriminality prezidenta dle podklady z tzv. Pandora Papers
9.11. Poslanecká sněmovna rozhodla v plénu poměrem hlasů 78:67 o zahájení
procesu sesazení prezidenta Sebastiána Piñery

16.11. návrh na sesazení prezidenta neprošel v Senátu, kde pro něj hlasovalo 24
senátorů (18 bylo proti) a ústava požaduje souhlas minimálně 29 senátorů
21.11. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 155 členy a 27 z celkových 50
členů Senátu proběhly za volební účasti 46,95 % (PS) resp. 34,06 % (S)
registrovaných voličů
21.11. v prezidentských volbách nejlépe uspěli José Antonio Kast Rist a Gabriel Boric
Font, kteří se ziskem 27,91 % resp. 25,82 % odevzdaných hlasů postoupili do 2.
kola 19.12., na dalších místech za nimi při volební účasti 47,33 %
registrovaných voličů skončili Franco Aldo Parisi Fernández (12,81 %),
Sebastián Iglesias Sichel Ramírez (12,79 %), Yasna Provoste Campillay
(11,60 %), Marco Antonio Enríguez-Ominami Gumucio (7,60 %) a Eduardo
Antonio Artés Brichetti (1,46 %); neplatné a prázdné hlasovací lístky odevzdalo
1,21 % hlasujících
19.12. ve II. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen Gabriel BORIC FONT,
pro kterého za volební účasti 55,64 % registrovaných voličů hlasovalo 55,87 %
z nich (inaugurace 11.3.2022), zatímco José Antonia Kasta Rista podpořilo jen
44,13 %; neplatných hlasů bylo 1,11 %
INDIE
16.2. prezident odvolal z funkce guvernéra svazového území Pondichérry Kirana
Bediho a jeho portfej dočasně předal guvernérovi svazového státu Telangana
Tamilisai SOUNDARARAJAN-ovi
24.2. poté, co ztratil důvěru Zákonodárného shromáždění a 22.2. odstoupil hlavní
ministr svazového území Pondichérry V. Narayanasamy, byl nad územím
vyhlášen prezidentský režim
25.6. po jednání s lídry politických stran Džammú a Kašmíru slíbil předseda vlády
Naréndra Modí brzy uspořádat regionální volby poté, co budou stanoveny
volební obvody místních shromáždění; bylo to první jednání ústřední vlády s
kašmírskými představiteli od zrušení zvláštního statusu tohoto svazového státu
v r. 2019, kdy byla zavedena přímá správa, tzv. prezidentský režim
6.7. novým guvernérem svazového státu Goa byl jmenován P.S. Sreedharan PILLAI
(nástup 15.7.), guvernérem Tripury Satyadev Narayan ARYA (nástup 12.7.),
guvernérem Džharkhandu
Ramesh BAIS (nástup 14.7.), guvernérem státu
Karnataka Thaawarchand GEHLOT (nástup 11.7), guvernérem Harijány
Bandaru DATTATREYA (nástup 15.7.), guvernérem Mizóramu Hari Babu
KAMBHAMPATI (nástup 19.7.), guvernérem státu Madhjapradéš Manugbhai
PATÉL (nástup 8.7.) a guvernérem Himáčalpradéše Rajendra ARLEKAR
(nástup 13.7.)
7.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
22.8. guvernérem státu Manipur byl jmenován La GANESAN (nástup 27.8.)
27.8. guvernéru státu Tamil Nadu Banwarilalu PUROHIT-ovi svěřil prezident i
funkci guvernéra státu Paňdžáb a svazového území Chandigarh (nástup 31.8.)
8.9. odstoupila guvernérka Uttarkhandu Baby Rani Maurya
9.9. rezignace guvernérky Uttarkhandu byla prezidentem přijata a jejím nástupcem
byl jmenován Gurmit SINGH (nástup 15.9.), stejně jako Ravindra Narayana
RAVI guvernérem státu Tamil Nadu (nástup 18.9.) a jeho předchůdce
Banwarilal PUROHIT řádným guvernérem Paňdžábu; guvernér státu Assám
Jagdish MUKHI přibral i správu nad Nágalandem (nástup 17.9.)

INGUŠSKO
19.9. parlamentní volby do Národního shromáždění s 32 členy se konaly za volební
účasti 83,31 % registrovaných voličů
1.10. 1. zasedání Národního shromáždění zvolilo jeho předsedou Magometa
Umaroviče TUMGOJEV-a, pro kterého hlasovalo přes 82 % poslanců;
místopředsedy parlamentu byli zvoleni Ruslan Chadžibírakovič Parov a Aza
Abujevna Chašijeva
IRÁK
27.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2576 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNAMI do 27.5.2022
27.7. po jednání s iráckým předsedou vlády Mustafou al-Kadhímím oznámil
prezident USA, že z Iráku stáhne do konce r. 2021 všechny americké bojové
jednotky v síle 2.500 mužů
10.10. předčasné parlamentní volby do Rady zástupců s 329 členy proběhly za účasti
41,05 % registrovaných voličů (současně se uvolnila funkce předsedy Rady)
9.12. jak oznámil velitel mezinárodní koalice vedené USA generálmajor John W.
Brennan, ukončila koalice po čtyřech letech svou misi CJTF-OIR v boji s
Islámským státem a zbývajících 2.500 vojáků zůstává, aby na pozvání irácké
vlády radilo a pomáhalo práci iráckých bezpečnostních sil
ÍRÁN
26.5. předsedou Islámského poradního shromáždění byl znovu zvolen MohammadBagher GHALIBAF
27.5. Rada dohližitelů oznámila sedm kandidátů pro prezidentské volby
18.6.(Ebrahim Raisí, Sajíd Džalílí, Mohsen Rezaeí, Alireza Zakani,
Amirhossein Qazizade-Hašemi, Abdolnaser Hemmati a Mohsen Mehralizade)
4.6. na doporučení duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího oznámila
Rada dohližitelů, že přehodnotí výběr kandidátů do červnových prezidentských
voleb, protože byla uvedena v řadě případů v omyl o kvalifikačních
předpokladech kandidátů k výkonu funkce (vyloučen Alireza Zakani)
17.6. v předvečer voleb svou kandidaturu kromě vyloučeného Zakaniho stáhli i Sajid
Džalílí a Mohsen Mehralizade
18.6. v prezidentských volbách byl do čela státu zvolen Ebráhím RAÍSÍ /Ebrahim
Raisol-Sadati Raisi/ se ziskem 61,9 % odevzdaných hlasů (inaugurace 3.8.); za
ním při volební účasti 48,48 % registrovaných voličů skončili Mohsen Rezáí
/Mohsen Rezaee Mirgha´ed/ (11,7 %), Abdolnáser Hemmatí /Abdolnaser
Hemmati/ (8,3 %) a Amirhossein Ghazizáde Hašemi /Sayyid Amir-Hossein
Ghazizadeh Hashemi/ (3,4 %)
5.8. před parlamentem složil slib nový prezident Ebráhím Raísí
8.8. nový prezident Raísí jmenoval 1. viceprezidentem Mohammada MOKHBER-a
a 9.8. ministrem zahraničních věcí Hosseina AMIR-ABDOLLAHIAN-a
11.8. prezident Raísí oznámil kompletní složení své vlády
25.8. parlament schválil jmenování jednotlivých ministrů (ministra zahraničí
poměrem hlasů 270:10)

IRSKO
22.4. premiér Martin přislíbil, že orgány severoirské samosprávy – parlament i vláda
– mohou být zachovány i ve sjednoceném Irsku; stalo se tak po zveřejnění
výsledků průzkumu o podmínkách spojení obou součástí Irska, který proběhl
5.-7.4 v Severním Irsku a 6.-9.4. v Irské republice
ISLAND
25.9. parlamentní volby do Althingu s 63 členy proběhly za účasti 80,1 %
registrovaných voličů
28.11. nástup nové vlády (MP Katrín JAKOBSDÓTTIR, MZV Thórdís Kolbrún R.
GYLFADÓTTIR)
1.12. předsedou Althingu byl zvolen Birgir ÁRMANNSSON
ITÁLIE
14.1. koaliční strana Italia Viva bývalého premiéra Mattea Renziho ukončila kvůli
rozporům kolem rozdělení prostředků z fondů obnovy EU podporu vládě, její
dvě ministryně Elena Bonetti a Teresa Bellanova podaly demisi
18.1. Poslanecká sněmovna vyslovila poměrem hlasů 321:259 důvěru rekonstruované
vládě premiéra Conteho; 19.1. vládu podpořil i Senát poměrem hlasů 156:140
při 16 abstencích
26.1. kvůli kritice za zvládání pandemie Covidu-19 rezignoval předseda vlády
Giuseppe Conte; demisi prezident Mattarella téhož dne přijal
29.1. prezident Mattarella dal předsedovi Poslanecké sněmovny mandát, aby ověřil,
zda současná vláda může získat novou vládní většinu
2.2. předseda Poslanecké sněmovny Roberto Fico informoval prezidenta Mattarellu,
že se mu nepodařilo obnovit poslaneckou podporu koaliční vládě preméra
Giuseppe Conteho; prezident tak zahájil jednání o vytvoření nepolitické
úřednické vlády
3.2. sestavením nové koaliční vlády pověřil prezident Maria Draghiho, kterého do
funkce jmenoval 13.2.
13.2. oznámeno složení nové vlády (MP Mario DRAGHI, MZV Luigi DI MAYO)
17.2. poměrem hlasů 262:40 vyslovil Senát důvěru vládě Maria Draghiho; o den
později tak učinila i Poslanecká sněmovny rozdílem hlasů 535:56
IZRAEL
23.3. předčasné parlamentní volby do Knessetu se 120 členy se konaly za volební
účasti 67,44 % oprávněných voličů
6.4. prezident Rivlin pověřil sestavením nové vlády Benjamina Netanjahua
9.4. vláda odmítla právo Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) vyšetřovat
případné zločiny na okupovaných územích od 13.6.2014 a zmařila jednání
palestinské autonomní vlády o této věci jednat s hlavním prokurátorem ICC
Fatou Bensoudou
4.5. Benjamin Netanjahu vrátil prezidentovi mandát k sestavení nové vlády, protože
se mu to za stanovených 28 dní nepodařilo
5.5. prezident pověřil sestavením nové vlády Yaira Lapida
27.5. Rada pro lidská práva OSN schválila poměrem hlasů 28:9 při 14 abstencích
ustavení stálé komise pro vyšetření násilí a porušování lidských práv po
skončeném 11-denním konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, při nichž
bylo zabito 242 lidí v Gaze a 13 v Izraeli; zatímco izraelský premiér Netanjahu
tento krok odsoudil, palestinská vláda s ním souhlasí

30.5. po vyjádření podpory strany Yamina nacionalistického vůdce Naftali Bennetta
projektu vlády národní jednoty od předsedy centristické strany Yesh Atid Yaira
Lapida bude 2.6. prezidentu Rivlinovi oznámeno její složení
2.6. novým prezidentem byl Knessetem zvolen Jicchak HERZOG, pro kterého
zvedlo ruku 87 poslanců, zatímco Miriam Peretzovou podpořilo 26 poslanců
(inaugurace 7.7.)
2.6. Yair Lapid, pověřený prezidentem sestavit novou vládu, jej seznámil s dohodou
osmi politických stran v parlamentu o vytvoření vlády národní jednoty; první
polovinu jejího funkčního období jí bude předsedat pravicový nacionalista
Naftali Bennett, druhou pak sám centrista Yair Lapid
12.6. oznámeno složení nové koaliční vlády národní změny (MP Naftali BENNETT,
MZV Yair LAPID)
13.6. předsedou Knessetu byl zvolen Mickey LEVY
13.6. Knesset schválil složení nové vlády poměrem hlasů 60:59 při jedné abstenci
(vláda se ujala své funkce)
27.7. zpráva mezinárodní organizace Human Rights Watch o vyšetřování květnového
konfliktu mezi Izraelem a Gazou obvinila Izrael i palestinské militanty z hnutí
Hamás z nezákonných útoků, hraničících s válečnými zločiny; HRW
vyšetřovala tři izraelské útoky na území Gazy (10.5. na vesnici Beit Hanoun – 8
civilních obětí, 15.5. na utečenecký tábor Shati – 10 civilních obětí, 16.5. na
ulici al-Wahda v městě Gaza – 44 mrtvých civilistů), při nichž bylo zabito 62
civilistů, ačkoliv poblíž nebyly žádné vojenské cíle, na které se Izrael
vymlouval
12.8. mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch potvrdila, že
raketové útoky Hamásu z území Gazy na Izrael při květnovém konfliktu jsou
válečným zločinem, protože v případě vystřelení více než 4.360 neřízených
raket došlo vinou chybějících řídících systému k náhodnému zabití 13 civilních
osob
23.8. lidskoprávní organizace Human Rights Watch nepotvrdila výmluvy Izraele, že
bombardoval během květnových bojů čtyři výškové budovy ve městě Gaza,
protože palestinské militantní hnutí Hamás jich používalo k vojenským účelům
a jejich obyvatele odsoudilo k roli lidských štítů; šetření HRW pro takové
tvrzení nenašlo sebemenší důkazy a HRW proto útoky na obydlí desítek
palestinských rodin ve věžácích Hanadi, Jawhara, Shorouk a Jala označila za
válečný zločin, i když Izrael útoky předem avizoval a umožnil útěk rodin do
bezpečí
JAPONSKO
3.9. premiér Jošihide Suga oznámil svůj odchod z funkce, protože nebude usilovat o
znovuzvolení do čela vládní Liberálně demokratické strany
29.9. vládnoucí Liberálně demokratická strana zvolila ve 2. kole svým novým
předsedou Fumio KISHIDA-u, který se tak stane novým (již 100.) ministerským
předsedou na mimořádném zasedání parlamentu 4.10.
4.10. Sněmovna poslanců parlamentu zvolila 311 hlasy novým předsedou vlády
Fumia KISHIDA-u, když jeho protikandidát Yukio Edano získal podporu
pouze 124 poslanců
4.10. oznámeno složení nové vlády (MZV Toshimitsu MOTEGI)
31.10. parlamentní volby do Sněmovny poslanců se 465 členy se konaly za účasti
55,93 % registrovaných voličů
4.11. premiér Fumio Kishida převzal portfolio ministra zahraničních věcí

10.11. Sněmovna poslanců i Sněmovna rádců zvolily předsedou vlády opět Fumia
KISHIDA-u, pro kterého se vyslovilo 297, resp. 141 poslanců, zatímco
protikandidát Yukio Edano získal podporu 108, resp. 60 členů dané komory
10.11. jmenována nová vláda (MZV Yoshimasa HAYASHI)
10.11. předsedou Sněmovny poslanců byl zvolen Hiroyuki HOSODA
JEMEN
15.1. předsedou Poradní rady byl jmenován Ahmed Obeid BIN DAGHR
14.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2586 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNMHA do 15.7.2022
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
5.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
19.8. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Nosiviwe Noluthando
MAPISA-NQAKULA
JIŽNÍ GEORGIE A SANDWICHOVY OSTROVY
07/21 nejvyšším výkonným úředníkem se stala Laura Sinclair WILLIS
27.10. magistrátem a vedoucím výzkumné stanice se stala Sarah Elizabeth CLARK
JIŽNÍ SÚDÁN
12.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2567 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNMISS do 15.3.2022 a rozšířila její pravomoci
12.4. poté, co odvolal jeho předchůdce generála Johnsona Jumu Okota, jmenoval
prezident novým velitelem Jihosúdánských lidových sil obrany (SSPDF)
generála Santina Deng WOL-a
9.5. prezident Kiir rozpustil parlament, aby do něj mohli být jmenováni i příslušníci
opozice, jak předpokládá mírová dohoda z r. 2018; jeho 550 členů bude
tentokrát nominováno různými politickými stranami
10.5. prezident jmenoval Prozatímní Národní zákonodárné shromáždění v novém
složení, přičemž jich 332 nominoval z vlastní strany, 128 vybral vůdce opozice
a viceprezident Riek Machar a 90 další účastníci mírové dohody z 12.9.2018
28.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2577 (2021) o obnovení embarga na dovoz zbraní a
další sankce do 31.5.2022 a prodloužení mandátu panelu expertů dohlížejících
na plnění uložených opatření do 1.7.2022
1.7. 1. viceprezident Riek Machar oznámil zahájení prací na ustavení Komise pro
pravdu, usmíření a nápravu, která má vyšetřit zločiny proti lidskosti, válečné
zločiny a další zločiny podle mezinárodního práva způsobené za občanské
války od 15.12.2013 do konce přechodného období v r. 2018
5.7. v souladu s mírovou dohodou ze září 2018 obnovil prezident Salva Kiir činnost
horní parlamentní komory, Rady států se 100 jmenovanými členy, kteří budou
zastupovat 10 regionálních států; slib složili spolu s 550 členy Prozatímního
Národního zákonodárného shromáždění 2.8.
2.8. předsedkyní Prozatímního Národního zákonodárného shromáždění (Al-Majlis
Al-Tachirii) byla zvolena Jemma Nunu KUMBA, zatímco předsedou Rady
států (Al-Watani) Deng Deng AKON, ustavující schůze PNS proběhla 30.8.
12.8. první viceprezident Machar začal jednat o příměří s generály, kteří opustili
vojenské křídlo Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí v opozici
(SPLM-IO) a od minulého týdne bojují ve státě Horní Nil

prezident Kiir odvolal ministryni zahraničí Beatrice Khamisu Wani-Noahovou;
novým ministrem zahraničí byl jmenován Mayiik Ayii DENG
12.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2606 (2021), kterou prodlužuje mandát mise OSN v
hraniční oblasti Abyei UNISFA do 15.12.2021
15.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2609 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNISFA do 15.5.2022
9.9.

JORDÁNSKO
7.3. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
10.10. odstoupila vláda, aby umožnila králi jmenovat nový kabinet
11.10. jmenována nová vláda (MP Bisher AL-KHASAWNEH, MZV Ayman
SAFADI)
15.11. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Abdel-Karim DEGHMI
KAJMANSKÉ OSTROVY
14.2. premiér Alden McLaughlin požádal guvernéra o rozpuštění parlamentu, a tak
urychlil konání parlamentních voleb, které se měly konat 26.5.; tento krok měl
zabránit vyslovení nedůvěry předsedovi Parlamentu Williamu McKeeva
Bushovi
14.4. parlamentní volby do Parlamentu s 21 členy se konaly za účasti 73,76 %
registrovaných voličů (předseda William McKeeva BUSH)
21.4. novým předsedou vlády byl zvolen Gurney Wayne PANTON
26.4. oznámeno složení nové vlády
KANADA
12.1. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Marc GARNEAU
21.1. odstoupila generální guvernérka Julie Payette, prozatímním generálním
guvernérem (tzv. administrátorem Kanady) jmenoval premiér Trudeau předsedu
Nejvyššího soudu Richarda WAGNER-a (úřad nastoupil 23.1.)
6.7. novou generální guvernérkou byla jmenována Mary Jeannie May SIMON (úřad
nastoupila složením slibu 26.7.)
13.8. premiér Trudeau navrhl vypsání předčasných parlamentních voleb na září 2021
15.8. poté, co generální guvernérka Simonová na jeho žádost rozpustila parlament,
svolal premiér Trudeau předčasné volby na 20.9.
20.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 338 členy se konaly za účasti
62,30 % registrovaných voličů
26.10. premiér Justin Pierre James TRUDEAU oznámil složení své nové vlády (MZV
Mélanie JOLY)
22.11. předsedou Poslanecké sněmovny by zvolen opět Anthony ROTA
13.12. poměrem hlasů 215:117 vyslovila Poslanecká sněmovna důvěru nové vládě
Justina Trudeaua
KAPVERDY
12.1. odstoupil ministr zahraničí a obrany Luís Filipe Tavares
14.1. funkci ministra zahraničí a obrany si přibral ministr regionální integrace Rui
FIGUEIREDO SOARES
18.4. parlamentní volby do Národního shromáždění se 72 členy se konaly za volební
účasti 57,5 % registrovaných voličů

30.4. prezident Fonseca požádal premiéra Ulissese Correiu e Silvu, aby sestavil
novou vládu
18.5. jmenována nová vláda premiéra Correia e Silvy (MZV Rui FIGUEIREDO
SOARES), která do úřadu nastoupila 20.5.
19.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Austelino TAVARES CORREIA
17.10. v prezidentských volbách byl za účasti 47,92 % registrovaných voličů zvolen
novou hlavou státu José Maria PEREIRA NEVES, který obdržel 51,73 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 9.11.), za ním skončili Carlos Alberto Wahnon
de Carvalho Veiga (42,37 %), Casimiro de Pina (1,81 %), Fernando Rocha
Delgado (1,36 %), Helio Sanches (1,14 %), Gilson Alves (0,84 %) a Joaquim
Monteiro (0,74 %); neplatné a prázdné hlasovací lístky činily 3,10 %
KARAČAJSKO-ČERKESKO
28.8. ruský prezident navrhl Lidovému shromáždění zvolit novou hlavou republiky
některého z těchto tří kandidátů: Renat Akbajev, Oleg Žeďajev a Rašid
Těmrezov
19.9. Lidové shromáždění zvolilo hlavou republiky hlasy všech 48 přítomných opět
Rašida Borispijeviče TĚMREZOV-a; do funkce byl uveden okamžitě
20.9. odstoupil premiér Aslan Anatoljevič Ozov; úřadujícím předsedou vlády se stal
Murat Olegovič ARGUNOV
23.9. Lidové shromáždění jednomyslně potvrdilo Murata Olegoviče ARGUNOV-a
ve funkci předsedy vlády
KARÉLIE
19.9. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 36 členy proběhly za
volební účasti 37,36 %
6.10. na 1. zasedání Zákonodárného shromáždění byl jeho předsedou zvolen opět
Elissan Vladimirovič ŠANDALOVIČ, který získal 24 hlasů, zatímco Sergej
Andrujevič 7 hlasů; první zástupkyní předsedy parlamentu byla zvolena Olga
Nikolajevna ŠMAJENIK, zatímco řadovým zástupcem je Ilja Vladimirovič
RAKOVSKIJ
KATAR
2.10. parlamentní volby do Poradního shromáždění se 45 členy proběhly za účasti
63,5 % registrovaných voličů
19.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
26.10. předsedou Poradního shromáždění byl zvolen Hassan Bin Abdullah ALGHANIM
KAZACHSTÁN
10.1. parlamentní volby do Shromáždění (Mažilis) se 107 členy se konaly za účasti
63,3 % registrovaných voličů
10.1. ústavní referendum rozhodlo za účasti 39,30 % o prezidentském způsobu vlády,
pro který se vyslovilo 81,5 % hlasujících, zatímco pro stávající parlamentní
hlasovalo 10,92 %; 4,47 % voličů nehlasovalo pro žádný model, neplatných
hlasů bylo 3,42 %
15.1. předsedou Shromáždění byl znovu zvolen Nurlan NIGMATULIN

15.1. prezident Kasymžomart Tokajev znovu jmenoval předsedou vlády Askara
Uzaqbaiuly MAMIN-a, kterého vzápětí schválil i parlament
18.1. jmenována nová vláda (MZV Muchtar TLEUBERDI)
KEŇA
12.2. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu odmítl žádost Keni z 28.1. o již třetí
odložení jeho jednání ve věci námořního hraničního sporu se Somálskem, který
Somálsko předložilo soudu v r. 2014 a který má být projednán 15.-19.3.2021
14.3. jeden den před zahájením oficiálního jednání Mezinárodního soudního dvora o
sporu mezi Keňou a Somálskem o průběh námořní hranice obou zemí v
pobřežních vodách odvolala vláda Keni, která trvá na odložení jednání, svou
účast
15.3. přes bojkot zástupců Keni zahájil Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ústními
slyšeními projednávání územního sporu Keni a Somálska
13.5. Vrchní soud prohlásil vládní plán na provedení změn v ústavě za ilegální a
protiústavní; plán dohodnutý s opozicí po sporných volbách v r. 2017 měl
posílit pravomoci vlády a byl již schválen Národním shromážděním a Senátem
20.8. Apelační soud potvrdil rozhodnutí Vrchního soudu ze 13.5., kterým zablokoval
vládní plán na fundamentální změny ústavy jako „protiústavní a nezákonný“
29.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
12.10. Mezinárodní soudní dvůr rozhodl o dlouhodobém sporu mezi Keňou a
Somálskem o mořskou hranici a přilehlá šelfová pole o velikosti 100 km2 se
zásobami ropy a plynu ve prospěch Somálska a doporučil jejich rozdělení
rovným dílem; Keňa však nemíní ani toto smířlivé rozhodnutí nejvyššího soudu
OSN respektovat
KOKOSOVÉ OSTROVY
16.10. volby do Ostrovní rady (Shire Council) se 7 členy (předseda Aindil MINKOM)
KOLUMBIE
9.5. odstoupila ministryně zahraničí Claudia Blumová
13.5. úřadující ministryní zahraničí se stala María Adriana MEJÍA HERNÁNDEZ
19.5. do úřadu ministryně zahraničí byla jmenována viceprezidentka Marta Lucía
RAMÍREZ BLANCO (31.5. se ujala funkce)
20.7. předsedy obou komor Kongresu na období do 20.7.2022 byli zvoleni Jennifer
Kristin ARÍAS FALLA (Poslanecká sněmovna) a Juan Diego GÓMEZ
JIMÉNEZ (Senát)
29.10. RB OSN přijala rezoluci č. 2603 (2021), kterou prodloužila mandát Verifikační
mise do 31.10.2022
KOMORY
26.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
KONGO (B)
11.2. Ústavní soud obdržel k ověření jména osmi kandidátů do prezidentských voleb,
které se konají 21.3. (Denis Sassou-Nguesso, Mathias Dzon, Guy-Brice Parfait
Kolelas, Albert Oniangué, Joseph Kignoumbi Kia Mbougou, Anguios Nganguia
Engambe, Michel Mboussi-Ngouari a Deve Mafoula)
21.3. v prezidentských volbách byl za účasti 67,17 % oprávněných voličů znovu
zvolen Denis SASSOU-NGUESSO, který obdržel 88,40 % odevzdaných hlasů

(inaugurace 16.4.); na dalších místech skončili Guy-Brice Parfait Kolélas †
(7,96 %) Mathias Dzon (1,92 %), Joseph Kignoumbi Kia Mbougou (0,62 %),
Dave Mafoula (0,52 %), Albert Oniangué (0,40 %) a Anguios Nganguia
Engambé (0,18 %), neplatné a prázdné hlasovací lístky (1,97 %)
21.4. v souladu s ústavou odstoupil předseda vlády Clément Mouamba
5.5. rezignovala vláda premiéra Mouamby
12.5. novým předsedou vlády byl jmenován Anatole COLLINET MAKOSSO
15.5. oznámeno složení nové vlády (MP Anatole COLLINET MAKOSSO, MZV
Jean-Claude GAKOSSO), která nastoupila do úřadu 18.5.
KONGO (K)
26.1. novým šéfem Úřadu vlády byl jmenován Guylain NYEMBO
27.1. poprvé v historii země Národní shromáždění rozhodlo o odvolání předsedy
vlády Sylvestre Ilunga Ilukamby, když pro ně hlasovalo 367 poslanců a sedm
bylo proti
28.1. premiér Ilunga Ilukamba přijal hlasování parlamentu a odstoupil z funkce (29.1.
předal svou rezignaci prezidentovi Tshisekedimu)
28.1. prezidentův informateur Modeste Bahati Lukwebo mu potvrdil existenci nové
parlamentní většiny 391 poslance z pěti set
3.2. novým předsedou Národního shromáždění byl zvolen Christophe MBOSO
N´KODIA PWANGA
6.2. předseda Senátu Alexis Thambwe Mwamba rezignoval na svůj úřad
15.2. předsedou vlády byl prezidentem jmenován Jean-Michel Sama LUKONDE
KYENGE
2.3. novým předsedou Senátu byl zvolen Modeste Bahati LUKWEBO
12.4. nominovaný premiér oznámil složení své vlády s 57 členy (MZV Christophe
LUTUNDULA)
26.4. poměrem hlasů 410:0 schválilo Národní shromáždění novou vládu, která se
ujala úřadu 27.4.
20.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2612 (2021), kterou prodlužuje mandát mise OSN
MONUSCO do 20.12.2022
KOREA – JIŽNÍ
20.1. změny ve vládě, novým MZV navržen Chung Eui YONG
8.2. prezident jmenoval s platností od 9.2. Chung Eui Yonga ministrem zahraničí
16.4. prezident nominoval Kim Boo Kyuma na funkci předsedy vlády, úřadujícím
premiérem se stal Hong Nam Ki
13.5. poměrem hlasů 168:5 schválilo Národní shromáždění jmenování Kim Boo
Kyuma předsedou vlády; funkce se ujal 14.5.
27.7. podle úřadu jihokorejského prezidenta se Jižní a Severní Korea dohodly na
obnovení důvěry a zlepšení vztahů; v rámci dohody byla od 27.7. obnovena
urgentní telefonní komunikace mezi vrchními představiteli obou zemí a KLDR
otevřela centrálu pro takovou komunikaci na hranici obou zemí; dohodu
potvrdila i oficiální severokorejská agentura KCNA
4.10. den po opakované výzvě Kim Čong-una k obnovení přímého spojení mezi
nejvyššími představiteli Jižní a Severní Koreje byla „červená linka“
zprovozněna
13.12. prezident oznámil, že mezi USA, ČLR, Severní a Jižní Koreou bylo v principu
dohodnuto ukončení korejské války (1950-1953) uzavřením mírové smlouvy;
jednání o dodatečných požadavcích KLDR však teprve začnou

KOREA – SEVERNÍ
17.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
26.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2569 (2021), která prodlužuje mandát Panelu
pozorovatelů OSN nad dodržováním sankcí v oblasti vyzbrojování jadernými
zbraněmi do 30.4.2022
27.7. podle úřadu jihokorejského prezidenta se Jižní a Severní Korea dohodly na
obnovení důvěry a zlepšení vztahů; v rámci dohody byla od 27.7. obnovena
urgentní telefonní komunikace mezi vrchními představiteli obou zemí a KLDR
otevřela centrálu pro takovou komunikaci na hranici obou zemí; dohodu
potvrdila i oficiální severokorejská agentura KCNA
11.-12.9. země obnovila zkoušky nových raket s doletem do 1.500 km
30.9. Nejvyšší lidové shromáždění schválilo změny v Komisi pro státní záležitosti,
jíž nadále předsedá předseda Korejské strany práce Kim Čong-un
4.10. den po opakované výzvě Kim Čong-una k obnovení přímého spojení mezi
nejvyššími představiteli Jižní a Severní Koreje byla „červená linka“
zprovozněna
KORSIKA
20.6. 1. kolo parlamentních voleb do Korsického shromáždění se 63 členy proběhlo
za volební účasti 57,08 % registrovaných voličů
27.6. 2. kolo parlamentních voleb do Korsického shromáždění proběhlo za volební
účasti 58,91 % registrovaných voličů
1.7. předsedkyní Korsického shromáždění byla zvolena Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, zatímco předsedou Výkonné rady byl opět zvolen Gilles
SIMONI, když získal 32 hlasů proti 17 pro Laurenta Mercangeliho
KOSOVO
14.2. parlamentní volby do Shromáždění se 120 členy se konaly za účasti 48,84 %
registrovaných voličů
9.3. odstoupila ministryně zahraničních věcí Meliza Haradinaj, jejím nástupcem byl
jmenován Besnik TAHIRI
22.3. Shromáždění na své ustavující schůzi zvolilo svým novým předsedou a
současně úřadujícím prezidentem Glauka KONJUFCA-u a poměrem hlasů
67:30 potvrdilo Albina Kurtiho ve funkci předsedy vlády; jmenována nová
vláda (MZV Donika GËRVALLA)
3.4. Shromáždění se nepodařilo v 1. kole zvolit prezidenta, protože se volby
zúčastnilo jen 78 poslanců, ač minimální kvórum je 80.
4.4. ve 2. kole získala Vjosa Osmani-Sadriu 67 hlasů, ale nebyla zvolena, protože
ústava požaduje zisk alespoň 80 hlasů; její protikandidát Nasuf Bejta obdržel 4
hlasy a 11 volebních lístků bylo neplatných nebo prázdných; Vjosa OSMANISADRIU uspěla až ve 3. kole, kdy pro ni hlasovalo 71 poslanců (požadováno
minimálně 61) a 11 odevzdaných hlasů bylo neplatných nebo prázdných (slib
složila prezidentka téhož dne)
KOSTARIKA
1.5. předsedkyní Zákonodárného shromáždění byla zvolena Silvia HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, jejíž mandát skončí 30.4.2022
KUBA

16.4. po zahájení 8. sjezdu Komunistické strany Kuby odstoupil z jejího čela první
tajemník ÚV Raúl Castro; 19.4. jej ve funkci nahradil prezident Miguel DíazCanel
KUVAJT
12.1. vláda šajcha Sabaha al-Chálid al-Hamád as-Sabaha odstoupila, demisi přijal
emír 18.1.
24.1. emír jmenoval předsedou vlády opět šajcha SABAH-a al-Chálid al-Hamás asSabaha
2.3. emír jmenoval novou vládu (MZV šajch AHMAD Násir al-Muhammad asSabah)
8.11. odstoupila vláda šajcha Sabaha al-Chálid al-Hamád as-Sabaha, jejíž demisi
emír přijal 14.11.
15.11. část pravomocí nemocného emíra Naváfa al-Ahmada al-Džábira as-Sabaha
převzal korunní princ šajch Mišál al-Ahmad al-Džábir as-Sabah
23.11. korunní princ šajch Mišál znovu jmenoval šajcha Sabaha předsedou vlády
28.12. oznámeno složení nové vlády (MP šajch Sabah al-Chálid al-Hamád as-Sabah,
MZV šajch Ahmad Násir al-Muhammad as-Sabah)
KYPR
29.1. RB OSN přijala rezoluci č. 2561 (2021), kterou prodlužuje mandát mise OSN
UNFICYP do 31.7.2021
30.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 56 členy proběhly za účasti
65,72 % registrovaných voličů
10.6. předsedkyní Poslanecké sněmovny byla zvolena Anita DEMETRIOU
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 2587 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNFICYP do 31.1.2022
KYRGYZSTÁN
10.1. v prezidentských volbách zvítězil Sadyr Nurgožojevič ŽAPAROV, který získal
79,84 % odevzdaných hlasů (inaugurace 28.1.); na dalších místech skončili
Adachan Madumarov (6,74 %), Babur Tolbayev (2,41 %), Myktybek Arstanbek
(1,69 %), Abdil Sekizbayev (1,49 %), Imamidin Tašov (1,20 %), Klara
Sooronkulova (1,01 %), Aymen Kasenov (0,92 %), Ulukbek Kočkorov
(0,67 %), Kanatbek Kadeikanovič Isaev (0,59 %), Kursan Asanov (0,51 %),
Eldar Abakirov (0,50 %), Baktybek Kalmamatov (0,50 %), Ravšan Džeenbekov
(0,19 %), Kanybek Imanaliev (0,18 %), Dženišbek Baiguttiev (0,10 %),
Arstanbek Abdyldayev (0,08 %) a Rašid Tagaev (0,00 %), proti všem hlasovalo
1,37 % voličů, neplatné a prázdné hlasy (0,83 %); volební účast dosáhla
39,59 % registrovaných voličů
10.1. referenda o ústavních změnách, které posilují pravomoci prezidenta a
obnovují v zemi prezidentský režim, se zúčastnilo 39,30 % registrovaných
voličů; ústavní referendum rozhodlo o prezidentském způsobu vlády, pro který
se vyslovilo 81,5 % hlasujících, zatímco pro stávající parlamentní hlasovalo
10,92 %; 4,47 % voličů nehlasovalo pro žádný model, neplatných bylo 3,42 %
odevzdaných hlasů
21.1. Sadyr Žaparov odstoupil z funkce předsedy vlády, jeho úřadujícím nástupcem
byl jmenován dosavadní první místopředseda vlády Arťom Eduardovič
NOVIKOV

1.2.

3.2.
11.4.

6.5.

6.9.
12.10.
13.10.
28.11.
29.12.

vládnoucí koalice nominovala na předsedu vlády Ulukbeka Asamidinoviče
MARIPOV-a, který 2.2. oznámil předběžné složení svého kabinetu (MZV
Ruslan Ajtbajevič KAZAKBAJEV)
poměrem hlasů 71:1 schválil parlament novou vládu
konalo se referendum o nové ústavě země, která mj. zavádí prezidentský systém
vlády s maximálně dvěma pětiletými mandáty pro stejnou osobu, snižuje počet
členů Nejvyšší rady ze 120 na 90 a nově zřizuje Ústavní soud; pro novou ústavu
se vyslovilo 79,31 % hlasujících, proti 13,65 % a 6,95 % odevzdaných
hlasovacích lístků bylo neplatných nebo prázdných
dosavadní předseda vlády Ulukbek Asamidinovič MARIPOV se po zrušení této
funkce podle nové ústavy stal předsedou Kabinetu ministrů (MZV Ruslan
Ajtbajevič KAZAKBAJEV)
změny ve vládě (MZV zůstává)
úřadujícím předsedou Kabinetu ministrů byl jmenován Akylbek Usenbekovič
DŽAPAROV, který současně navrhl složení nové vlády (MZV zůstává)
parlament schválil složení vlády, kterou následně prezident jmenoval a uvedl do
funkce
předčasné parlamentní volby do Nejvyšší rady s 90 členy se konaly za účasti
34,94 % registrovaných voličů
předsedou Nejvyšší rady byl opět zvolen Talant Turdumamatovič MAMYTOV

LAOS
21.2. parlamentní volby do Národního shromáždění se 149 členy se uskutečnily za
účasti 98,02 % registrovaných voličů
22.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Xaysomphone PHOMVIHANE
22.3. na své ustavující schůzi zvolilo Národní shromáždění poměrem hlasů 161:1
novým prezidentem dosavadního premiéra Thonglouna SISOULITH-a a
poměrem hlasů 158:3 novým předsedou vlády Phankhama VIPHAVANH-a;
schváleno bylo i složení nové vlády (MZV Saleumxay KOMMASITH)
LESOTHO
3.2. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
LIBANON
18.3. prezident pověřil sestavením nové vlády naposledy Saada Harírího
19.5. odstoupil ministr zahraničí Charbel Wehbe, jeho portfolio dočasně převzal
ministr obrany Zeina AKAR
22.5. ačkoliv je 21.5. informoval prezident Aoun, že designovaný premiér Harírí není
schopen sestavit vládu, podpořilo Národní shromáždění Harírího mandát
14.7. designovaný premiér Saad Harírí předložil prezidentu Aounovi návrh na složení
nové vlády
15.7. kvůli neshodám s prezidentem o složení své vlády designovaný premiér Harírí
rezignoval na svůj mandát
26.7. v závazném hlasování poslanců Národního shromáždění o konzultaci jména
nového předsedy vlády obdržel bývalý premiér Nadžíb MIKÁTÍ /Najib Mikati/
72 ze 115 platných hlasů (42 poslanců odevzdalo prázdný hlasovací lístek) a
vzápětí ho prezident požádal o sestavení nové vlády
30.8. RB OSN přijala rezoluci č. 2591 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNIFIL do 31.8.2022

10.9. jmenována nová vláda (MP Nadžib Azmí MIKÁTÍ /Najib Azmi Mikati/, MZV
Abdalláh BUHABIB /Abdallah Bouhabib/)
20.9. Národní shromáždění vyslovilo poměrem hlasů 85:15 důvěru nové vládě, která
se tak ujala své funkce
LIBYE
19.1. mise OSN, která zprostředkuje politický dialog v zemi, potvrdila, že 72 % členů
tzv. Týmu pro politický dialog, složeného ze 75 zástupců všech vrstev
společnosti a oblastí země, podpořilo mechanismus výběru příští přechodné
administrativy do všeobecných voleb, která by měla nahradit stávající
mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu
3.2. v Ženevě začali delegáti Fóra libyjského politického dialogu volit tři členy
Prezidentské rady, která má nově stát řídit; v 1. kole však nikdo neobdržel
požadovaných 70 % hlasů
4.2. ve 2. kole žádná z kandidátek nezískala 60 % a skončily v tomto pořadí
(předseda Prezidentské rady/předseda vlády): Akila Saleh Issa/Fathi Bashagha
25 hlasů, Muhammad Younes Menfi/Muhammad Dbeibah 20 hlasů, Sharif alWafi/Muhammad Abdul Latif al-Muntasir 15 hlasů a Muhammad Hassan
Sleiman al-Bargathi/Muhammad Khalid Abdullah Gweil 13 hlasů
5.2. na závěr pětidenních jednání zvolili ve 3. kole delegáti fóra tříčlennou
Prezidentskou radu v čele s Muhammadem Júnisem MANFÍM /Muhammad
Younes Menfi/ a předsedou vlády Abdula Hamida Muhammada DBAÍBÁ
/Abdul Hamid Muhammad Dbeibah/, pro které hlasovalo 39 delegátů
(inaugurace 15.3.), zatímco pro kandidátku vedenou Akilou Salehem Issou jen
34 delegátů; nově zvolený premiér má do 21 dní sestavit prozatímní vládu a
nikdo ze zvolených již nemůže kandidovat ve všeobecných volbách, které se
uskuteční 24.12.2021
4.3. navržený premiér Abdul Hamid Muhammad Dbaíbá předložil parlamentu ke
schválení složení své vlády (MZV Lamia BOSIDERA)
10.3. poté, co Poslanecká sněmovna jednomyslně potvrdila poměrem hlasů 132:0
složení „vlády národní jednoty“, vyslovili dosavadní premiéři znesvářených
stran, Fayez al-Sarraj a Abdullah al-Thani, svou připravenost předat jí moc
10.3. úřad nastoupila kolektivní hlava státu – Prezidentská rada, které předsedá
Muhammad Younes MENFI
11.3. oznámeno definitivní složení vlády (MZV Nadžla AL-MANGÚŠ /Najla alMangoush/)
15.3. ústavní slib složila nová vláda
23.3. v Benghází došlo k oficiálnímu odevzdání státní správy nad východní částí státu
z rukou rebelů představitelům nové vlády národní jednoty
16.4. RB OSN schválila rezoluci č. 2571 (2021) o rozmístění mise 60 pozorovatelů
nad dodržováním příměří v rámci mise OSN UNSMIL, a to na dobu do
15.8.2022
11.8. OSN obnovila po šesti týdnech jednání delegátů Fóra libyjského politického
dialogu o vytvoření ústavního rámce pro uspořádání klíčových prezidentských a
parlamentních voleb, které mají proběhnout v prosinci t.r.
15.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2595 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNSMIL do 30.9.2021
21.9. Poslanecká sněmovna vyslovila 89 hlasy ze 113 nedůvěru vládě premiéra
Dbaíby, která bude nadále působit jako úřadující

22.9. před nadcházejícími prezidentskými volbami se v souladu s nově přijatým
zákonem vzdal maršál Chalífa Haftár svých velitelských funkcí v Libyjské
národní armádě
30.9. RB OSN přijala rezoluci č. 2599 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNSMIL do 31.1.2022
6.11. Prezidentská rada pozastavila výkon funkce na 14 dní a zakázala cestování
ministryni zahraničí Nadžle al-Mangúšové za její komentáře o možném vydání
pachatelů bombového útoku v Lockerbie v r. 1988 do Británie; vláda toto
opatření 7.11. odmítla
12.11. za účasti americké viceprezidentky Harrisové, egyptského prezidenta Sísího a
ministra zahraničí Ruska Lavrova byla v Paříži uspořádána mezinárodní
konference k zajištění všeobecných voleb plánovaném prosincovém termínu
22.11. Národní volební rada oznámila, že se ve stanovené lhůtě do prezidentských
voleb, které se uskuteční 24.12., přihlásilo celkem 98 kandidátů (Khalifa Haftar,
Saif Al-Islam Gaddafi, Abdelhamid al-Dheibah, Aguila Saleh, Fathi Bashagha,
Leila Bint Khalifa aj.); 25 z nich však 24.11. odmítla registrovat
1.12. soud ve městě Zawiya nařídil Národní volební radě, aby vyřadila generála
Haftára ze seznamu prezidentských kandidátů poté, co ho soud v Misratě
odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti za bombardování místní vojenské
akademie v r. 2019
22.12. Národní volební rada rozhodla o odložení prezidentských voleb o jeden měsíc,
tedy na 24.1.2022, z důvodů nejasnosti kolem kandidátní listiny (odvolání
vyřazených kandidátů nebyla soudy ještě rozhodnuta) a rostoucích obav o
bezpečnost voleb
LICHTENŠTEJNSKO
7.2. parlamentní volby do Zemského sněmu s 25 členy proběhly za volební účasti
78,01 % registrovaných voličů
25.3. předsedou Zemského sněmu byl opět zvolen Albert FRICK
25.3. Zemský sněm zvolil 19 hlasy z 25 možných novým předsedou vlády Daniela
RISCH-e; současně se ujala funkce jeho vláda (MZV Dominique HASLER)
LITVA
10.12. odstoupil ministr zahraničí Gabrelius Landsbergis, avšak 14.12. premiérka
Ingrida Simonyte jeho rezignaci odmítla
LOTYŠSKO
2.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
MACAU
12.9. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění se 33 členy proběhly za
účasti 42,38 % registrovaných voličů (předseda Kou Hoi In)
MADAGASKAR
19.1. předsedou Senátu byl zvolen Herimanana RAZAFIMAHEFA
22.7. generální prokurátor oznámil, že po té, co zmařily pokus o zavraždění
prezidenta Rajoeliny, úřady zatkly několik malgašských občanů i cizinců
12.8. prezident odvolal všechny ministry vlády premiéra Christiana Ntsaye kromě
premiéra samotného

15.8. oznámeno složení nové vlády (MP Christian Louis NTSAY, MZV Patrick
RAJOELINA)

MALAJSIE
16.8. odstoupil předseda vlády Tan Sri Muhyiddin Yassin
20.8. hlava státu jmenovala novým předsedou vlády Datuk Seri Ismaila Sabri
YAAKOB-a, který 21.8. složil ústavou předepsaný slib a ujal se své funkce
27.8. nový premiér Yaakob oznámil složení své vlády (MZV Dato´ Saifuddin
ABDULLAH), která se své funkce ujala 30.8.
MALAWI
18.6. s odvoláním na rozhodnutí Vrchního soudu, že čtyři členové Volební komise,
která 23.6.2020 dohlížela na konání opakovaných prezidentských voleb, byli do
funkce na návrh Demokratické pokrokové strany (DPP) poraženého Muthariky
do funkce ustaveni ilegálně, žádá právě dnes již opoziční DPP o zrušení
výsledku těchto voleb a sesazení jejich vítěze Lazara Chakwery z funkce
prezidenta; žádost byla zamítnuta
MALI
13.1. regionální uskupení ECOWAS vyzvalo prozatímní vládu, aby co nejrychleji
předložila harmonogram přípravy voleb a ustavení civilní vlády do 18 měsíců
27.1. dekretem prozatímního prezidenta byl podle požadavku IGAD oficiálně
rozpuštěn Národní výbor pro záchranu lidu, tj. vojenská junta, která v srpnu
svrhla zákonnou civilní vládu prezidenta Keïty
16.4. prozatímní vláda oznámila termíny referenda o nové ústavě (31.10.2021) a
parlamentních a prezidentských voleb (27.2.2022)
14.5. předseda prozatímní vlády Moctar Ouane odstoupil, byl ale vzápětí znovu
jmenován do funkce a pověřen sestavením nové vlády
24.5. prozatímní prezident Bah Ndow jmenoval novou vládu (MP Moctar OUANE,
MZV Zeïni MOULAYE)
24.5. prozatímní prezident Bah Ndow a předseda prozatímní vlády Moctar Ouane
byli zatčeni a deportováni do vojenského tábora Kati u Bamaka; důvodem je
složení nové vlády, z niž byli odstraněni bývalý ministr obrany plk. Sadio
Camara a bývalý ministr bezpečnosti plk. Modibo Koné a nahrazeni dvěma
generály (MZV Zeïni MOULAYE zůstává ve funkci)
25.5. protože s ním složení nové vlády nekonzultovali, jak vyžaduje dohoda o
prozatímní vládě, sesadil velitel loňského vojenského převratu a viceprezident
přechodné vlády plukovník Assimi GOÏTA prozatímního civilního prezidenta a
civilního předsedu prozatímní vlády a převzal odpovědnost za řízení země;
potvrdil konání voleb a návrat k civilní správě 21.2. 2022, jakož i uspořádání
referenda k nové ústavě do 31.10.2021
26.5. zadržený prozatímní prezident a předseda prozatímní vlády oficiálně odstoupili
ze svých funkcí
27.5. dosavadní viceprezident Assimi GOÏTA se prohlásil prozatímním prezidentem
(28.5. jej ve funkci prozatímního prezidenta potvrdil Ústavní soud)
30.5. na zasedání v Akkře vyloučilo západoafrické regionální hnutí ECOWAS ze
svých řad Mali a vyzvalo ke jmenování civilního předsedu vlády a dodržení 18-
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29.6.
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17.9.

měsíčního přechodného období do voleb 27.2.2022 (2.6. členství Mali
pozastavila i Africká unie)
prozatímní prezident Goïta jmenoval předsedou prozatímní vlády vůdce
opozičního hnutí M5-RFP Choguel-a Kokalla MAÏGA-u
inaugurace prozatímního prezidenta Goïty, který následně oficiálně jmenoval
Choguela Maïgu předsedou nové vlády
oznámeno složení nové vlády (MZV Abdoulaye DIOP)
RB OSN přijala rezoluci č. 2584 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
MINUSMA do 30.6.2022 a rozšířila okruh jejích úkolů
RB OSN schválila rezoluci č. 2590 (2021), kterou do 31.8.2022 prodloužila
mandát mise OSN MINUSMA a panelu expertů dohlížejících na plnění sankcí
proti osobám a organizacím, které narušují mírovou dohodu z r. 2015
Národní prozatímní rada přijala amnestii pro vůdce dvou posledních státních
převratů v srpnu 2020 a květnu 2021

MAN
27.8. úřadujícím guvernérem se stal Andrew Thomas Kaneen CORLETT
23.9. parlamentní volby do Sněmovny klíčů (předseda Juan Paul WATTERSON) s
24 volenými členy proběhly za účasti 92,05 % registrovaných voličů
29.9. úřad guvernéra nastoupil generálporučík Sir John Gordon LORIMER
12.10. Sněmovna klíčů zvolila hlavním ministrem Alfreda Louise CANNAN-a;
hlasovalo pro něj 14 poslanců, zatímco pro Dr. Alexe Allinsona osm
MAROKO
8.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 395 členy proběhly za účasti
50,35 % registrovaných voličů
10.9. novým předsedou vlády byl jmenován Azíz ACHANNÚŠ /Aziz
Akhannouch/,kterého král Mohamed VI. požádal o sestavení nové vlády
5.10. nepřímé volby do Sněmovny poradců se 120 členy, které v oddělených
hlasováních volilo 678 členů regionálních rad, 31 993 členů místních rad a 1
365 členů departmentálních rad, dále 2 230 představitelů profesních svazů a 47
573 delegátů odborových svazů
7.10. jmenována nová vláda (MP Azíz ACHANNÚŠ, MZV Násir BURITA /Nasser
Bourita/)
9.10. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Rachid Talbi EL ALAMI
9.10. předsedou Sněmovny poradců byl zvolen Naam MIYARA poměrem hlasů 86:6
při 4 abstencích
13.10. Poslanecká sněmovna vyslovila poměrem hlasů 213:64 důvěru nové vládě
MARTINIK
20.6. 1. kolo parlamentních voleb do Shromáždění s 51 členy se konalo za účasti
32,45 % registrovaných voličů
27.6. 2. kolo parlamentních voleb do Shromáždění se konalo za účasti 44,83 %
registrovaných voličů
2.7. předsedou Shromáždění byl 26 hlasy zvolen Lucien SALIBER, 24 hlasovacích
lístků bylo prázdných a jeden neplatný
2.7. Shromáždění zvolilo poměrem hlasů 26:23 (prázdné hlasy) předsedou Výkonné
rady Serge LETCHIMY-ho

MAURICIUS
6.2. odstoupil ministr zahraničí Nando Bodha, jeho nástupcem byl jmenován Alan
GANOO
26.8. poté, co rozsudek Mezinárodního soudního tribunálu pro námořní právo (ITLS)
z 28.1. rozhodl, že Británie nemá žádnou svrchovanost nad Čagoskými ostrovy,
začala země vytyčovat své nové námořní hranice
MAYOTTE
20.6. 1. kolo voleb do Departementální rady s 27 členy
23.6. novým prefektem byl jmenován Thierry SUQUET (nástup 12.7.)
27.6. 2. kolo voleb do Departementální rady
1.7. Departementální rada zvolila svým předsedou Ben Issu OUSSENI-ho, který
získal podporu 14 členů, zatímco pro jeho protikandidáta Maymounati Moussu
Ahamadiho hlasovalo 12 členů
5.7. úřadujícím prefektem se stal Claude VO-DINH
MEXIKO
6.6. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 500 členy se konaly za volební
účasti 52,7 % registrovaných voličů
1.8. v referendu o možnosti stíhat bývalé prezidenty za korupci se za volební účasti
7,11 % registrovaných voličů vyslovilo 98,44 % hlasujících pro a 1,56 % proti;
výsledky referenda však nejsou závazné, protože účast nedosáhla minimálně
40 % registrovaných voličů
26.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
1.9. novým předsedou Poslanecké sněmovny byl na období do 31.8.2022 zvolen
Sergio Carlos GUTIÉRREZ LUNA, zatímco předsedkyní Senátu byla na stejně
dlouhé funkční období zvolena Olga María Del Carmen SÁNCHEZ
CORDERO DÁVILA
MIKRONÉSIE
2.3. parlamentní volby 10 volených poslanců Kongresu s celkem 14 členy
11.5. předsedou Kongresu byl znovu zvolen Wesley W. SIMINA
MOLDAVSKO
1.1. úřadujícím předsedou vlády se stal Aureliu CIOCOI
27.1. prezidentka Sandu navrhla na úřad předsedkyně vlády Nataliu GAVRILITA-u
5.2. designovaná premiérka Gavrilita oznámila složení své vlády (MZV Mihai
POPSOI)
11.2. Parlament neschválil nominaci Natalie Gavrility na úřad předsedkyně vlády,
která si přeje opakovaným neschválením vyvolat předčasné volby; proto ji
prezidentka Sandu navrhla parlamentu znovu (!)
23.2. Ústavní soud zrušil opětovnou nominaci Natalie Gavrility na úřad předsedkyně
vlády jako nezákonnou
4.3. Ústavní soud odmítl žádost prezidentky Sandu jmenovat nové ministry do
prozatímní vlády úřadujícího premiéra Ciocoie
16.3. prezidentka navrhla na úřad předsedy vlády Igora GROSU
18.3. parlamentní většina schválila vlastního nominanta na pozici předsedy vlády,
Vladimira GOLOVATIUC-e, protože Grosuovu nominaci považuje za
protiústavní

22.3. Ústavní soud prohlásil, že nominace Igora Grosu na funkci předsedy vlády byla
v souladu s ústavou
23.3. designovaný premiér Grosu předložil návrh na složení vlády (MZV Mihai
POPSOI)
25.3. hlasování Parlamentu o důvěře nové vládě muselo být odloženo, protože
přítomnost poslanců nedosáhla požadovaného kvóra
15.4. Ústavní soud rozhodl, že požadavky na rozpuštění parlamentu a organizaci
nových voleb jsou splněny, pokud se mu nepodaří schválit novou vládu
28.4. prezidentka rozpustila parlament a nové parlamentní volby vyhlásila na 11.7.
11.7. předčasné parlamentní volby do Parlamentu se 101 členem se konaly za účasti
48,41 % registrovaných voličů
29.7. předsedou Parlamentu byl zvolen Igor GROSU
30.7. prezidentka Sandu navrhla na úřad předsedkyně vlády Natalii GAVRILIŢA-u
3.8. designovaná premiérka Natalia Gavriliţa představila svou vládu (MZV Nicu
POPESCU), kterou 6.8. schválil Parlament 61 hlasem ze 101 celkových
MONAKO
1.4. předsedou Národní rady byl znovu zvolen Stéphane VALERI
MONGOLSKO
21.1. demisi podal předseda vlády Uchnaa Chürelsüch, parlament ji přijal 60 hlasy
22.1. vládnoucí Mongolská lidová strana navrhla do funkce předsedy vlády
Luvsannamsraje OJUN-ERDENE-ho
27.1. Státní chural potvrdil 58 hlasy Luvsannamsraje Ojun-Erdeneho ve funkci
předsedy vlády
29.1. jmenována nová vláda (MZV Batmunch BATCECEG)
9.6. v prezidentských volbách, které proběhly za účasti 59,29 % registrovaných
voličů, byl novým prezidentem zvolen Uchnaa CHÜRELSÜCH se 72,24 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 25.6.), za ním skončili Dangaasüren Enchabat
(21.38 %) a Sodnomzundui Erdene (6,38 %)
MORDVINSKO
26.2. úřadujícím předsedou vlády se stal Vladimir Nikolajevič SIDOROV
19.9. ve volbách hlavy republiky byl zvolen Arťom Alexejevič ZDUNOV, pro
kterého za volební účasti 65,24 % hlasovalo 78,26 % voličů (inaugurace 29.9.);
za ním skončili Dmitrij Kuzjakin (11,5 %), Jevgenij Ťurin (6,2 %) a Alexandr
Lemkin (2,7 %)
19.9. parlamentní volby do Státního shromáždění se 48 členy proběhly za účasti
65,24 % registrovaných voličů
29.9. na prvním zasedání Státního shromáždění byl 45 hlasy ze 48 možných zvolen
jeho předsedou Vladimir Vasiljevič ČIBIRKIN; místopředsedy byli zvoleni
Sergej Michajlovič Vdovin, Natalja Vladimirovna Dolmatova a Jevgenij
Pavlovič Ťurin
5.10. Státní shromáždění potvrdilo ve funkci předsedy vlády Vladimira Nikolajeviče
SIDOROV-a
MOSAMBIK
12.3. novým velitelem armády byl prezidentem jmenován generálmajor Cristovao
CHUME a velitelem letectva brigadýr Candido José TIRANO, zatímco funkce

náčelníka generálního štábu zůstává po úmrtí generála Eugenia Mussy v únoru
neobsazena
15.3. novým náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil byl jmenován admirál
Joaquim Rivas MANGRASSE
NÁHORNÍ KARABACH
4.1. novým ministrem zahraničí byl jmenován David BABAJAN, zatímco státní
ministr (předseda vlády) Grigori Igori Martirosjan převzal i rezort ministra
financí
NAMIBIE
21.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
NĚMECKO
14.3. parlamentní volby do zemského sněmu v Bádensku-Württembersku se 154
členy se konaly za volební účasti 63,8 %, zatímco v Porýní-Falci se 101
poslancem zemského sněmu za účasti 64,4 % registrovaných voličů
12.5. Zemský sněm v Bádensku-Württembersku zvolil poměrem hlasů 95:55
ministerským předsedou opět Winfrieda KRETSCHMANN-a
18.5. Zemský sněm v Porýni-Falci zvolil (55:46) ministerskou předsedkyní Malu
DREYER-ovou
6.6. parlamentní volby do Zemského sněmu Saska-Anhaltska s 97 členy proběhly za
volební účasti 60,3 % registrovaných voličů
10.8. na vytvoření vládní koalice v Sasku-Anhaltsku se dohodli křesťanští a sociální
demokraté s liberály; ustavující schůze Zemského sněmu 16.9. má tak potvrdit
ve funkci stávajícího ministerského předsedu Reinera Haseloffa z CDU
16.9. Zemský sněm Saska-Anhaltska zvolil 53 hlasy z 97 možných předsedou
zemské vlády opět Reinera HASELOFF-a
26.9. parlamentní volby do Spolkového sněmu se 736 členy se konaly za volební
účasti 76,6 % registrovaných voličů
26.9. parlamentní volby do Zemského sněmu Meklenburska-Předního Pomořanska se
79 členy se uskutečnily za účasti 70,8 % oprávněných voličů
26.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Berlína se 151 členem proběhly za
volební účasti 75,7 %
25.10. z funkce ministerského předsedy Severního Porýní – Westfálska odstoupil
Armin Laschet, úřadujícím zemským premiérem se 26.10. stal Joachim STAMP
26.10. ustavující schůze Spolkového sněmu zvolila jeho předsedkyní Bärbel BAS ; v
návaznosti na to podala svou rezignaci spolková kancléřka Angela Merkelová
27.10. Zemský sněm zvolil poměrem hlasů 103:90 novým ministerským předsedou
Severního Porýní – Westfálska Hendrika WÜST-a
1.11. úřad předsedy Spolkové rady do 31.10. 2022 nastoupil Bodo RAMELOW
15.11. Zemský sněm Meklenburska-Předního Pomořanska zvolil poměrem hlasů 41:35
zemskou ministerskou předsedkyní opět Manuelu SCHWESIG-ovou
24.11. dohodu o vytvoření koaliční vlády uzavřely SPD, Bündniss 90/Die Grüne a
FDP
30.11. koalice SPD, Zelených a Die Linke se v Berlíně dohodla na vytvoření společné
vlády v Berlíně, v čele s vládnoucí primátorkou Franziskou Giffeyovou
8.12. poměrem hlasů 395:303 zvolil Spolkový sněm novým spolkovým kancléřem
Olafa SCHOLZ-e, kterého následně jmenoval prezident a který se složením
slibu ujal úřadu; nástup nové vlády (MZV Annalena BAERBOCK)

21.12. vládnoucí starostkou Berlína byla poměrem hlasů 84:52 zvolena Poslaneckou
sněmovnou Franziska GIFFEY-ová
NEPÁL
23.2. Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí prezidentky z 20.12.2020 o rozpuštění
Poslanecké sněmovny jako nezákonné
10.5. poměrem hlasů 93:124 odmítla Poslanecká sněmovna vyslovit důvěru vládě
premiéra K. P.
Sharmy Oliho
13.5. prezidentka znovu jmenovala Sharmu Oliho předsedou vlády poté, co se
opozičním stranám nepodařilo sestavit většinu v parlamentu; slib složil 14.5.,
stejně jako jeho vláda v nezměněném složení
21.5. prezidentka Bhandaríová rozpustila na doporučení vlády parlament a oznámila
konání nových parlamentních voleb 12.11. (1.kolo) a 19.11. (2. kolo)
4.6. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Raghubir MAHASETH
22.6. Nejvyšší soud rozhodl, že přechodný premiér nemůže vyměnit ministry poté, co
vyhlásil nové parlamentní volby, a odvolal všechny nově jmenované ministry ze
4.6. ze svých úřadů
24.6. premiér K.P. Sharma Oli přerozdělil rezorty ve své pětičlenné přechodné vládě
s
tím, že rezort ministra zahraničních věcí převzal sám
12.7. Nejvyšší soud nařídil prezidentce, aby jmenovala Sher Bahadura Deubu
předsedou vlády a svolala zasedání Poslanecké sněmovny, kterou 21.5.
rozpustila
13.7. předsedou vlády byl jmenován Sher Bahadur DEUBA, který současně jmenoval
novou vládu, v níž je i ministrem zahraničních věcí
18.7. poměrem hlasů 165:83 vyslovila Poslanecká sněmovna důvěru premiéru
Deubovi
22.9. ministrem zahraničí v Deubově vládě byl jmenován Narayan KHADKA
NIGER
21.2. ve II. kole prezidentských voleb zvítězil Mohamed BAZOUM s 55,75 %
odevzdaných hlasů (inaugurace 2.4.), zatímco jeho soupeř Mahamane Ousmane
získal podporu jen 44,25 % voličů; volební účast dosáhla 62,91 %
2.3. opoziční politik Hama Amadou, který v prezidentských volbách podporoval
poraženého kandidáta Mahamane Ousmana, byl obviněn z organizace pokusu o
svržení demokratického režimu
21.3. Ústavní soud potvrdil vítězství Mohameda Bazouma ve II. kole prezidentských
voleb a zisk 55,66 % odevzdaných hlasů, zatímco Mahamane Ousmane obdržel
45,34 % hlasů; účast dosáhla podle konečných úředních výsledků 62,81 %
registrovaných voličů
23.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Seyni OUMAROU
31.3. dva dny před prvním demokratickým předáním moci v zemi potlačila
prezidentská garda pokus o státní převrat, když vzbouření vojáci zaútočili na
prezidentský palác
1.4. odstoupila vláda premiéra Brigi Rafiniho, jak před inaugurací nového
prezidenta požaduje ústava
3.4. prezident Bazoum jmenoval novým předsedou vlády Ouhoumoudou
MAHAMADOU-a
7.4. nový premiér představil členy své vlády (MZV Hassoumi MASSOUDOU)
29.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

NIGÉRIE
26.1. prezident Buhari odvolal nejvyšší velení ozbrojených sil; novým náčelníkem
Štábu obrany se stal genmjr. Leo IRABOR, náčelníkem Štábu pozemní armády
genmjr. Ibrahim ATTAHIRU, náčelníkem Štábu námořnictva kontradmirál
Awwal Zubairu GAMBO a náčelníkem Štábu letectva letecký vicemaršál Isiaka
Oladayo AMAO
21.5. náčelník Štábu pozemní armády genpor. Ibrahim Attahiru zahynul při letecké
havárii (novým se 27.5. stal genmjr. Farouk YAHYA)
1.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
NIKARAGUA
9.1. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Gustavo PORRAS
CORTÉS
7.11. parlamentní volby do Národního shromáždění s 90 členy se konaly za účasti
65,26 % registrovaných voličů
7.11. v prezidentských volbách zvítězil počtvrté za sebou José Daniel ORTEGA
SAAVEDRA, kterého podpořilo 75,87 % hlasujících (inaugurace 10.1.2022);
na dalších místech skončili Walter Edén Espinoza (14,33 %), Guillermo
Antonio Osorno Molina (3,26 %), Marcelo de Jesús Montiel Fernández
(3,11 %), Gerson Gutiérrez Gasparín (1,75 %) a Mauricio Orué Vásquez
(1,69 %), volební účast dosáhla 65,26 % registrovaných voličů
NIZOZEMÍ
15.1. vláda premiéra Marka Rutteho podala demisi do rukou krále s tím, že na
přechodné období do parlamentních voleb v březnu t.r. zůstane působit jako
úřednická vláda
15.-17.3. parlamentní volby do Druhé komory Generálních stavů se 150 členy se
konaly za účasti 78,71 % registrovaných voličů
6.4. král jmenoval Hermana Tjeenk Willinka svým informateurem o procesu
vytváření nové vlády
7.4. předsedkyní Druhé komory Generálních stavů byla zvolena Vera BERGKAMP
12.5. Mariëtte Hamer byla jmenována novým informateurem o sestavení vlády
24.5. novou ministryní zahraničí byla jmenována Sigrid KAAG
7.9. informateurem krále pro jednání o sestavení nové vlády byl jmenován Johan
Remkes
16.9. kvůli problémům při stahování nizozemského personálu a jeho afghánských
spolupracovníků z Kábulu odstoupila ministryně zahraničí Kaagová, úřadujícím
MZV se stal Tom DE BRUIJN
24.9. úřad ministra zahraniční věcí nastoupil Hubertus Petrus Maria „Ben“ KNAPEN
5.10. dalším informateurem ve věci sestavení nové vlády byl jmenován Wouter
Koolmees
15.12. informateurs Wouter Koolmees a Johan Remkes předložili svou závěrečnou
zprávu s dohodou o vytvoření vládní koalice čtyř stran v čele s dosavadním
premiérem Ruttem
16.12. Druhá komora Generálních stavů jmenovala Marka Rutteho formateurem nové
vlády
NORFOLK

3.2.

Austrálie rozpustila Oblastní radu (Norfolk Island Regional Council), zrušila
plánované opožděné volby 13.3. a prozatímním správcem Oblastní rady
jmenovala Michaela COLREAVY-ho (6.12. potvrzen ve funkci)

NORSKO
13.9. parlamentní volby do Stortingu se 169 členy se konaly za volební účasti 77,1 %
registrovaných voličů
9.10. ustavující schůze parlamentu zvolila jeho předsedkyní Evu Kristin HANSEN
12.10. král Harald V. vyzval Jonase Gahr STØRE-ho k sestavení nové vlády poté, co
stávající vláda podala demisi
14.10. do úřadu uvedena nová vláda (MP Jonas Gahr STØRE, MZV Anniken
HUITFELDT)
25.11. novým předsedou Stortingu byl zvolen Masud GHARAHKHANI
NOVÁ KALEDONIE
2.2. poté, co odstoupilo pět jejích členů, rozpadla se vláda prezidenta Thierryho
Santy
17.2. parlament zvolil 11 členů nové vlády a ukončil tak vládní krizi; vláda však
nebyla schopna zvolit svého předsedu-prezidenta, protože Thierry Santa získal
4 hlasy, Samuel Hnepeune 3 hlasy a Louis Mapou také 3 hlasy
2.3. ani na druhý pokus se nové vládě nepodařilo zvolit svého předsedu, když
Thierry Santa získal čtyři a kandidáti Samuel Hneupeune a Louis Mapou po
třech hlasech
1.4. také napotřetí se nepodařilo zvolit prezidenta nové vlády, když Thierry Santa
znovu obdržel čtyři hlasy a Samuel Hneupeune a Louis Mapou po třech
12.5. ani ve čtvrtém pokusu se nepodařilo nové vládě zvolit svého prezidenta, když
Thierry Santa získal čtyři hlasy a Samuel Hneupeune tři (pro zvolení je třeba
šesti hlasů)
19.5. novým vysokým komisařem byl jmenován Patrice FAURE (úřad nastoupil
12.6.)
4.6. úřadujícím vysokým komisařem se stal Rémi BASTILLE
8.7. až v pátém pokusu byl prezidentem zvolen Louis MAPOU, pro kterého
hlasovalo šest ministrů, zatímco pro dosavadního prezidenta Thierry Santu jen
čtyři a jeden ministr odevzdal prázdný hlasovací lístek
22.7. viceprezidentkou byla zvolena Isabelle CHAMPMOREAU a byly rozděleny
rezorty ve vládě mezi jednotlivé ministry (portfej vnějších vztahů převzal
prezident Louis MAPOU); vláda se ujala svého úřadu téhož dne
12.12. za účasti 43,87 % registrovaných voličů odmítlo 3. referendum o nezávislosti
území tento návrh 96,49 % hlasů, pro nezávislost hlasovalo 3,51 % a 2,99 %
voličů odevzdalo prázdné či neplatné hlasovací lístky; strany bojující za
nezávislost referendum bojkotovaly a vyzvaly k témuž své příznivce
NOVÝ ZÉLAND
24.5. novou generální guvernérkou byla jmenována Dame Cynthia („Cindy“) Alcyion
KIRO (úřad nastoupila 21.10.)
28.9. skončilo funkční období generální guvernérky Dame Patsy Reddy, do 21.10.
bude funkci generálního guvernéra vykonávat předsedkyně Nejvyššího soudu
Dame Helen Diana WINKELMANN

PÁKISTÁN
3.3. nepřímé parlamentní volby do zredukovaného Senátu se 100 členy, které volili
členové čtyř provinčních legislativ
12.3. předsedou Senátu byl znovu zvolen Mohammad Sadiq SANJRANI, který získal
48 hlasů (protikandidát Yousaf Raza Gillani 42 hlasů), a jeho zástupcem pak
Mirza Mohammad AFRIDI s podporou 54 senátorů, zatímco jeho
protikandidáta Abdula Ghafoora Haideriho podpořilo 44 senátorů
16.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
6.5. guvernér Balúčistánu Amanullah Khan Yasinzai odmítl požadavek premiéra
Imrana Khana, aby odstoupil s tím, že o to jej může požádat pouze prezident
7.7. odstoupil guvernér Balúčistánu Amanullah Khan Yasinzai; prezident jeho
demisi přijal a novým guvernérem jmenoval Syeda ZAHOOR AGHA (úřad
převzal 9.7.)
24.10. odstoupil premiér Balúčistánu Jam Kamal Khan
29.10. novým ministerským předsedou Balúčistánu byl hlasy 39 poslanců provinčního
shromáždění z celkových 65 zvolen Abdul Quddus BIZENJO, který se téhož
dne ujal svého úřadu
PALAU
21.1. inaugurace prezidenta Surangela S. Whippse, Jr. a jeho vlády (státní ministryně
/MZV/ Uduch SENGEBAU SENIOR)
21.1. předsedou Senátu byl znovu zvolen Hokkons BAULES a předsedou Sněmovny
delegátů opět Sabino ANASTACIO
21.7. státní ministryně Sengebau Senior převzala i rezort ministerstva spravedlnosti
3.9. funkce se ujal nový státní ministr (MZV) Gustav AITARO
PALESTINA
5.2. Mezinárodní trestní soud (ICC) rozhodl, že je oprávněn prošetřovat válečné
zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na palestinském území Gazy a
Západního břehu Jordánu; Izrael samozřejmě rozhodnutí ICC, jehož nechce být
členem, odmítl, zatímco palestinská samospráva je přivítala
29.4. prezident Abbás varoval před odložením voleb do Palestinské zákonodárné rady
22.5. a prezidentských voleb 31.7. z důvodu sporu s Izraelem o právu občanů
východního Jeruzaléma volit do palestinského parlamentu
27.5. Rada pro lidská práva OSN schválila poměrem hlasů 28:9 při 14 abstencích
ustavení stálé komise pro vyšetření násilí a porušování lidských práv po
skončeném 11-denním konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, při nichž
bylo zabito 242 lidí v Gaze a 13 v Izraeli; zatímco izraelský premiér Netanjahu
tento krok odsoudil, palestinská vláda s ním souhlasí
27.7. zpráva mezinárodní organizace Human Rights Watch o vyšetřování květnového
konfliktu mezi Izraelem a Gazou obvinila Izrael i palestinské militanty z hnutí
Hamás z nezákonných útoků, hraničících s válečnými zločiny; HRW
vyšetřovala tři izraelské útoky na území Gazy (10.5. na vesnici Beit Hanoun – 8
civilních obětí, 15.5. na utečenecký tábor Shati – 10 civilních obětí, 16.5. na
ulici al-Wahda v městě Gaza – 44 mrtvých civilistů), při nichž bylo zabito 62
civilistů, ačkoliv poblíž nebyly žádné vojenské cíle, na které se Izrael
vymlouval
12.8. mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch potvrdila, že
raketové útoky Hamásu z území Gazy na Izrael při květnovém konfliktu jsou
válečným zločinem, protože v případě vystřelení více než 4.360 neřízených

raket došlo vinou chybějících řídících systému k náhodnému zabití 13 civilních
osob
23.8. lidskoprávní organizace Human Rights Watch nepotvrdila výmluvy Izraele, že
bombardoval během květnových bojů čtyři výškové budovy ve městě Gaza,
protože palestinské militantní hnutí Hamás jich používalo k vojenským účelům
a jejich obyvatele odsoudilo k roli lidských štítů; šetření HRW pro takové
tvrzení nenašlo sebemenší důkazy a HRW proto útoky na obydlí desítek
palestinských rodin ve věžácích Hanadi, Jawhara, Shorouk a Jala označila za
válečný zločin, i když Izrael útoky předem avizoval a umožnil útěk rodin do
bezpečí
PANAMA
1.7. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Dr. Crispiano ADAMES
NAVARRO
PARAGUAY
20.1. novým ministrem zahraničí jmenován Euclides Roberto ACEVEDO CANDIA
(úřad převzal 22.1.)
7.3. změny ve vládě (MZV zůstává)
17.3. poměrem hlasů 36:42 odmítla Poslanecká sněmovna návrh na zahájení procesu
sesazení prezidenta Maria Abda Beníteze; ústava požaduje podporu takovému
návrhu minimálně od 53 poslanců
30.6. předsedou Poslanecké sněmovny by znovu zvolen Pedro Lorenzo ALLIANA
RODRÍGUEZ a předsedou Senátu byl zvolen opět Oscar Rubén SALOMÓN
FERNÁNDEZ, jejichž mandát skončí 30.6.2022
PERU
14.2. odstoupila ministryně zahraničí Elizabeth Asteteová, 15.2. novým ministrem
zahraničí byl jmenován Allan WAGNER TIZÓN
11.4. v prezidentských volbách se nejlépe umístili José Pedro Castillo Terrones
(18,92 %) a Keiko Sofía Fujimori Higuchi (13,41 %), kteří postupují do 2. kola
6.6., za nimi skončili Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (11,75 %),
Hernando de Soto Polar (11,63 %), Yonhy Lescano Ancieta (9,07°%), Verónika
Fanny Mendoza Frisch (7,86 %), César Acuňa Peralta (6,02 %), Daniel
Belizario Urresti Elera (5,64 %), George Patrick Forsyth Sommer (5,66 %),
Julio Armando Guzmán Cáceres (2,26 %), Alberto Ismael Beingolea Delgado
(1,99 %), Daniel Enrique Salaverry Villa (1,67 %), Ollanta Moisés Humala
Tasso (1,60 %), José Alejandro Vega Antonio (0,70 %), Ciro Alfredo Gálvez
Herrera (0,62 %), Marco Arana (0,45 %), Rafael Santos (0,39 %), Andrés
Alcántara (0,35 %), neplatné a prázdné hlasovací lístky (18,70 %); volební
účast dosáhla 70,05 % registrovaných voličů
11.4. parlamentní volby do Kongresu republiky se 130 členy se konaly za volební
účasti 70,08 % registrovaných voličů
6.6. ve 2. kole prezidentských voleb byl do čela státu zvolen José Pedro CASTILLO
TERRONES (inaugurace 28.7.), pro kterého hlasovalo 50,13 % voličů, zatímco
Keiko Fujimoriovou podpořilo 49,87 % voličů; volební účast dosáhla 74,57 %
registrovaných voličů
8.6. poražená kandidátka Fujimoriová napadla výsledky voleb z důvodu údajných
podvodů a požádala volební komisi o přepočet 300 000 hlasů a anulování 200
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000 dalších (11.6. pozorovatelská mise OAS potvrdila řádný průběh voleb a
odmítla masové volební podvody)
poté, co Národní volební komise oznámila, že ve 2. kole prezidentských voleb
získal Castillo 50,125 % a Fujimoriová 49,875 % odevzdaných hlasů a rozdíl
činí 44.058 hlasů, oznámil předseda Národní volební poroty (JNE) Jorge Luis
Salas Arena, že JNE nevyhlásí vítěze voleb dokud nezreviduje všechny volební
záznamy v obvodech, kde byl vznesen požadavek poražené na přepočet či
zrušení hlasovacích lístků, a požádal veřejnost o trpělivost
Národní volební porota prohlásila úředním vítězem prezidentských voleb José
Pedra Castilla Terronese, který se tak může 28.7. složením přísahy ujmout
svého úřadu
předsedkyní Kongresu republiky byla na období od 27.7.2021 do 26.7.2022
zvolena María del Carmen ALVA PRIETO
nově zvolený prezident jmenoval předsedou vlády Guida BELLIDO UGARTEho a na jeho návrh i novou radu ministrů (MZV Héctor BÉJAR RIVERA),
která se ujala funkce téhož dne
po protestech veřejnosti proti personálnímu složení nové vlády odstoupil i
ministr zahraničí Héctor Béjar Rivera; 20.8. byl jeho nástupcem jmenován
Óscar José Ricardo MAÚRTUA DE ROMAÑA
poměrem hlasů 74:50 vyslovil Kongres důvěru vládě Guida Bellida
odstoupil premiér Guido Bellido; novou předsedkyní vlády byla jmenována
Mirtha Esther VÁSQUEZ CHUQUILÍN, která představila svou novou vládu
(MZV Óscar José Ricardo MAÚRTUA DE ROMAÑA)
poměrem hlasů 68:56 vyslovil Kongres republiky důvěru nové vládě
poměrem hlasů 76:46 odmítl Kongres návrh na sesazení prezidenta Castilla
(návrh potřeboval získat podporu alespoň 52 poslanců)

PITCAIRN
12/20 správcem a zástupcem guvernéra se stal Mark TOMLINSON
10.11. parlamentní volby do Ostrovní rady s 10 členy (starostka Charlene Evelyn Dolly
WARREN-PEU)
POBŘEŽÍ SLONOVINY – CÔTÉ D´IVOIRE
6.3. parlamentní volby do Národního shromáždění s 255 členy se konaly za účasti
37,88 % registrovaných voličů
10.3. při léčbě v zahraničí zemřel ministerský předseda Hamed Bakayoko, úřadujícím
premiérem je od 8.3. Patrick Jérôme ACHI
24.3. prezident Ouattara rozpustil vládu a 26.3. jmenoval novým premiérem Patricka
ACHI-ho, který má sestavit nový kabinet (úřadu se ujal 30.3.)
30.3. předsedou Národního shromáždění byl znovu zvolen Amadou SOUMAHORO
6.4. jmenována nová vláda (MP Patrick Jérôme ACHI, MZV Kandia CAMARA)
16.12. po 21-ti měsíční přestávce byl za předsednictví premiéra Achiho obnoven
dialog vlády s opozicí o posílení jednoty a demokracie, na němž se podílí 21
hlavních politických stran země
PODNĚSTERSKO
12.12. v prezidentských volbách byl do čela státu znovu zvolen Vadim Nikolajevič
KRASNOSELSKY, pro kterého hlasovalo 87,04 % voličů, zatímco jediný
protikandidát Sergej Pynzar získal jen 12,96 % odevzdaných hlasů; volební
účast činila 35,30 % registrovaných kandidátů

24.12. předsedou vlády jmenoval nově zvolený prezident opět
Vladimiroviče MARTYNOV-a
28.12. ministrem zahraničí byl jmenován Vitalij Viktorovič IGNAŤEV

Aleksandra

POLSKO
26.10. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
PORTORIKO
2.1. inaugurace guvernéra Pedra Rafaela Pierluisiho Urrutii a jeho vlády (MZV
Larry SEILHAMER RODRÍGUEZ)
2.1. předsedou Sněmovny reprezentantů byl zvolen Rafael „Tatito“ HERNÁNDEZ
MONTAÑEZ, předsedou Senátu se stal José Luis DALMAU SANTIAGO
PORTUGALSKO
24.1. v prezidentských volbách byl za volební účasti 39,49 % registrovaných voličů
znovu zvolen Marcelo Nuno Duarte REBELO DE SOUSA s 60,70 %
odevzdaných hlasů, za ním se umístili Ana María Rosa Martins Gomes
(12,97 %), André Claro Amaral Ventura (11,90 %), João Manuel Peixoto
Ferreira (4,32 %), Marisa Isabel dos Santos Matias (3,95 %), Tiago
Mayan Gonçalves (3,22 %) a Vitorino Francisco da Rocha e Silva (2,94 %)
3.11. Státní rada schválila návrh prezidenta na rozpuštění Shromáždění republiky,
které 27.10. odmítlo vyslovit souhlas s návrhem rozpočtu na r. 2022
4.11. prezident oznámil rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných parlamentních
voleb na 30.1.2022
RAKOUSKO
1.1. funkci předsedy Spolkové rady do 30.6.2021 nastoupil Christian BUCHMANN
30.6. úřad předsedy Spolkové rady převzal do 31.12.2021 Peter RAGGL
9.10. kvůli svému vyšetřování z podezření korupce odstoupil spolkový kancléř
Sebastian Kurz a na své místo navrhl dosavadního ministra zahraničí
Alexandera Schallenberga
11.10. prezident
jmenoval
novým
spolkovým
kancléřem
Alexandra
SCHALLENBERG-a; novým ministrem zahraničí byl jmenován Michael
LINHART
2.12. svou rezignaci oznámil kancléř Alexander Schallenberg
3.12. vládnoucí Rakouská lidová strana zvolila svým novým předsedou Karla
Nehammera, kterého také navrhla na úřad spolkového kancléře
6.12. slib složil nově jmenovaný kancléř Karl NEHAMMER a noví členové jeho
vlády (MZV Alexander SCHALLENBERG)
RÉUNION
20.6. 1. kolo parlamentních voleb do Regionální rady se 45 členy se uskutečnilo za
volební účasti 36,46 % registrovaných voličů
27.6. 2. kolo parlamentních voleb do Regionální rady se uskutečnilo za volební účasti
46,50 % registrovaných voličů
1.7. předsedkyní Regionální rady byla zvolena 29 hlasy Huguette BELLO, 16
poslanců odevzdalo prázdný hlasovací lístek
1.7. předsedou Departmentální rady byl 38 hlasy znovu zvolen Cyrille MELCHIOR;
12 poslanců odevzdalo prázdný hlasovací lístek

RUMUNSKO
5.10. Poslanecká sněmovna vyslovila 281 hlasem nedůvěru vládě premiéra Florina
Cîtu
11.10. prezident požádal Daciana Ciolose o vytvoření nové vlády
17.10. jmenována nová vláda (MP Dacian CIOLOS, MZV Dan BARNA)
20.10. designovaný premiér Ciolos získal důvěru pouze 88 členů parlamentu (ústava
požaduje podporu minimálně 234 poslanců)
21.10. prezident nominoval na funkci předsedy vlády Nicolae CIUCA-u
30.10. jmenována nová vláda (MP Nicolae Ionel CIUCĀ, MZV Bogdan AURESCU)
1.11. designovaný premiér Ciuca se vzdal mandátu k vytvoření nové vlády (22.11. jej
prezident pověřil sestavením vlády znovu)
23.11. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Ion-Marcel CIOLACU
23.11. oznámeno složení nové vlády premiéra Ciuky (MZV Bogdan AURESCU)
25.11. poté, co jí parlament vyslovil poměrem hlasů 318:126 důvěru, ujala se nová
vláda své funkce
RUSKO
18.6. prezident stanovil termín parlamentních voleb do Státní dumy na 17. - 19.9.
17.-19.9.
parlamentní volby do Státní dumy se 450 členy se konaly za účasti
51,72 % oprávněných voličů
12.10. zmocněncem prezidenta pro Sibiřský federální okruh byl jmenován Anatolij
Anatoljevič SERYŠEV
12.10. předsedou Státní dumy byl opětovně zvolen Vjačeslav Viktorovič VOLODIN
ŘECKO
4.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SAINT PIERRE A MIQUELON
6.1. novým prefektem byl jmenován Christian POUGET, který svůj úřad nastoupil
30.1.
SALVÁDOR
28.2. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 84 členy se konaly za
účasti 50,25 % registrovaných kandidátů
1.5. předsedou Zákonodárného shromáždění byl zvolen Ernesto Alfredo CASTRO
ALDANA
3.9. Nejvyšší soud nařídil ústředním volebním orgánům, aby umožnily případnou
druhou kandidaturu současného prezidenta Bukeleho již v r. 2024, ačkoliv se
dosud podle ústavy požadovalo alespoň čtyřleté přerušení výkonu úřadu
prezidenta mezi jednotlivými funkčními obdobími
SAMOA
9.4. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 51 členem proběhly za
volební účasti 69,47 % registrovaných voličů
4.5. hlava státu Tuia´ana Tuimaleali´ifano Va´aletoa Saulauvi II. prohlásil
parlamentní volby 9.4. za neplatné a svolal nové parlamentní volby na 21.5.
17.5. Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí ze 4.5. o opakování voleb, zneplatnil jako
nezákonné přidání jednoho mandátu pro ženy a potvrdil tak výsledky
dubnových voleb, v nichž zvítězila opoziční strana Fa´atuatua i le Atua Samoa
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ua Tasi (FAST) a spolu s jedním nezávislým poslancem si zajistila parlamentní
většinu 26 hlasů
hlava státu zrušila své rozhodnutí z 20.5. o svolání ustavující schůze
Zákonodárného shromáždění na 24.5.
Nejvyšší soud prohlásil rozhodnutí hlavy státu zrušit výzvu k ustavující schůzi
parlamentu za nezákonné a anuloval je
Zákonodárné shromáždění zvolilo svým novým předsedou Papali´i Li´o
Oloipola Taeu MASIPAU-a
slib předsedkyně vlády složila vůdkyně FAST Fiame Naomi MATA´AFA a její
vláda, v níž převzala i funkci ministra zahraničí; stávající premiér Tuileapa
Sailele Malielegaoi však oznámil, že zůstává v úřadu
Nejvyšší soud rozhodl, že volba a inaugurace nové vlády vedené premiérkou
Fiame Naomi Mata´afa, která se uskutečnila 24.5. mimo budovu parlamentu a
bez účasti opozice, byla ilegální; současně však nařídil, aby se parlament sešel
do sedmi dní, aby zvolil a uvedl do funkce novou vládu
hlava státu Tuimaleali´ifano Va´aletoa Sualauvi II. ignorujíc rozhodnutí
Nejvyššího soudu z 28.6., že se parlament musí sejít k volbě nové předsedkyně
vlády do 5.7., svolala zasedání parlamentu až na 2.8.
Nejvyšší soud potvrdil přísahu složenou členy vlády nové premiérky Fiame
Naomi Mata´afa 24.5. jako legitimní a platnou
premiérka Fiame nastoupila svůj úřad
dvě parlamentní křesla byla přidána k dosažení 10 % kvóty žen a počet členů
Zákonodárného shromáždění tak vzrostl na 53

SAN MARINO
1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Giancarlo VENTURINI a Marco NICOLINI
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Francesco MUSSONI a Giacomo SIMONCINI
SEVERNÍ IRSKO
28.4. první ministryně Arlene Fosterová oznámila svůj záměr odstoupit z funkce ke
konci června (rezignovala 14.6.)
8.6. na úřad prvního ministra nominovala Demokratická unionistická strana (DUP)
Paula Jonathana GIVAN-a; do úřadu byl instalován 17.6.
SEVERNÍ KYPR
13.10. odstoupila vláda premiéra Hamzy Ersana Sanera
1.11. prezident Ersin Tatar požádal Faize Suçuoğlua o vytvoření nové vlády
5.11. oznámeno složení nové vlády (MP Faiz SUÇUOĞLU, MZV Tahsin
ERTUĞRULOĞLU)
13.11. poměrem hlasů 27:19 vyslovil parlament důvěru nové vládě
SEVERNÍ MAKEDONIE
3.3. vláda premiéra Zaeva získala důvěru parlamentu poměrem hlasů 62:0, když se
opozice nezúčastnila hlasování
31.10. odstoupil premiér Zoran Zaev
9.11. předseda vlády Zoran Zaev odložil svou rezignaci, ohlášenou 31.10.
11.11. plánované hlasování parlamentu o vyslovení nedůvěry premiéru Zaevovi se
neuskutečnilo pro nedostatečný počet přítomných poslanců
22.12. premiér Zoran Zaev předal parlamentu svou demisi, která byla 23.12 přijata
28.12. prezident předal mandát k sestavení vlády Dimitaru KOVAČEVSKI-mu

SEVERNÍ OSETIE-ALANIE
9.4. ruský prezident přijal demisi hlavy republiky Vjačeslava Bitarova a úřadující
hlavou republiky jmenoval Sergeje Ivanoviče MENJAJLO-a
30.8. Parlamentu navrhl ruský prezident tři kandidáty na funkci hlavy republiky,
Valerije Balikojeva, Medeju Eldzarovu a Sergeje Menjajla
19.9. Parlamentem byl do funkce hlavy republiky zvolen Sergej Ivanovič
MENJAJLO, pro kterého hlasovalo 57 ze 70 poslanců, nikdo nebyl proti ani se
nezdržel hlasování (do úřadu nastoupil téhož dne), Medeja Eldzarova získala
devět hlasů a Valerij Balikojev dva
8.10. Parlament jednomyslně podpořil návrh prezidenta Menjajla na jmenování
Borise Borisoviče DŽANAJEV-a předsedou vlády
SIERRA LEONE
30.4. změny ve vládě (hlavní ministr Jacob Jusu SAFFA, MZV David John
FRANCIS)
SINGAPUR
23.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SIN ŤIANG- XINJIANG
30.9. úřadujícím předsedou vlády jmenován Erkin TUNIYAZ /Aierken Tuniyazi/
SKOTSKO
6.5. parlamentní volby do Skotského parlamentu se 129 členy proběhly za účasti
63,4 % registrovaných voličů
13.5. na ustavující schůzi Skotského parlamentu byla jeho předsedkyní zvolena
Alison JOHNSTONE
18.5. parlament zvolil první ministryní znovu Nicolu Ferguson STURGEON, která
získala 64 hlasy, zatímco její protikandidáti Douglas Ross či Willie Rennie
jenom 31, resp. čtyři hlasy a 28 poslanců se zdrželo hlasování (úřad nastoupila
19.5.)
SLOVENSKO
24.3. v souvislosti s postupným rozpadem vlády odstoupil i ministr zahraničí Ivan
Korčok; 25.3. úřadujícím ministrem zahraničí jmenován ministr obrany
Jaroslav NAĎ
28.3. předseda vlády Matovič oznámil svou demisi a návrh, aby se novým předsedou
koaliční vlády stal dosavadní ministr financí Eduard Heger
30.3. prezidentka přijala demisi premiéra Igora Matoviče a sestavením nové vlády
pověřila Ing. Eduarda HEGER-a
1.4. jmenována nová vláda (MP Ing. Eduard HEGER, MZV Ivan KORČOK)
4.5. hlasy 89 ze 144 přítomných poslanců vyslovila Národní rada důvěru vládě
premiéra Hegera; 55 poslanců hlasovalo proti vládě
8.9. vládu opustila ministryně spravedlnosti za stranu Za lidi Mária Kolíková a
dalších šest poslanců stranu opustilo a přešlo do další vládní strany Svoboda a
solidarita, kde vytvoř platformu Za spravedlivé Slovensko a bude vládu nadále
podporovatelů

SLOVINSKO
26.5. poměrem hlasů 42:44 odmítl parlament jednat o návrhu na sesazení předsedy
vlády Janeze Janši (ústava požaduje pro odvolání alespoň 46 hlasů)
SOMALILAND
12.1. prezident Muse Bihi Abdi důrazně odmítl konání voleb zástupců tzv. Severní
oblasti (tj. Somalilandu) do federálního parlamentu Somálska
15.5. na inauguraci prezidenta Guelleha se v Džibuti sešel prezident Muse Bihi se
somálským předsedou vlády Mohamedem Husseinem Roblem
31.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 82 členy se konaly za účasti
65,3 % oprávněných voličů
25.6. předseda Nejvyššího soudu Adan Haji Ali oznámil, že soud přijal 23 podání
kandidátů rozporujících výsledky parlamentních a místních voleb, oznámené
Národní volební komisí; k projednání se Nejvyšší soud vrátí až po svolání
ustavující schůze Poslanecké sněmovny
17.7. vítězná strana parlamentních voleb z 31.5. Kulmiye a devět poslanců strany
UCID se dohodlo na podpoře kandidátky pro vedení Poslanecké sněmovny s
tím, že na funkci předsedy byl nominován Yassin Mohamud HIIR „Faratoon“,
na funkci prvního místopředsedy Said Mire FARAH a Abdinasir Yusuf
OSMAN „Godah“ na funkci druhého místopředsedy; opoziční koalice strany
Waddani a UCID nominovala na funkci předsedy parlamentu Abdirizaka
Khalida AHMED-a
3.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen kandidát strany Waddani Abdirizak
Khalid AHMED, když se 42 hlasy porazil kandidáta vítězné strany Kulmiye
Yassina Mohamuda Hiira „Faratoona“, pro kterého hlasovalo 39 poslanců;
prvním a druhým místopředsedou byli zvoleni Saed Mire GIIRE, resp. Ali
Hamud JIBRIL
13.12. pozdvižení mezi opozičními stranami UCID a Wadani v parlamentu způsobilo
oznámení vlády, že hodlá povolit registraci dalších politických stran; dosud
zákon povoloval existenci pouze těchto dvou opozičních stran a vládní strany
Kulmiye
SOMÁLSKO
9.1. federální vláda rozmístila v hlavním městě oblasti Hiran Beledweyne vojsko v
souvislosti s nepokoji, které zde zejména mezi příslušníky kmene Jererweyne
iniciuje generál Abukar Haji Warsame Huud a jeho Rada pro záchranu Hiiraanu
9.1. po jednání s prezidenty Jihozápadního státu, HirShabelle a Galmudugu oznámil
premiér Roble, že vláda vyřeší rozpory mezi federální vládou, členskými státy a
opozičními politiky v zájmu zajištění řádných parlamentních a prezidentských
voleb
9.1. premiér potvrdil, že třetina poslaneckých a senátorských míst ve federálním
parlamentu bude vyhrazena ženám, které dosud tvoří 24 % zákonodárců
11.1. po jednání s opozicí vyjádřil prezident Farmaajo souhlas s vyškrtnutím
některých osob z federálního volebního týmu FIET; současně oznámil, že
jednáním s představiteli Puntlandu a Jubbalandu byl pověřen prezident
Jihozápadního státu Laftagareen
13.1. Rada opozičních prezidentských kandidátů (CPC) varovala v dopise
mezinárodnímu společenství zástupce zahraničních organizací a uskupení, aby
finančně nepodporovali parlamentní volby v těch částech země, které podporují
politiku prezidenta Farmaaja (tj. ve státech Galmudug, HirShabelle a Jihozápad

15.1.

18.1.

25.1.

27.1.

27.1.

28.1.

3.2.

3.2.

4.2.

a oblastech Banadir a Gedo, tedy s výjimkou států Puntland a Jubbaland,
ovládaných kmenovým společenství Darood) a neohrožovali tak teritoriální
jednotu země
téměř všichni američtí vojáci, bojující dosud na straně vlády s militanty
Islámského štábu a al-Šabáb, opustili území Somálska; odsun kontingentů
nařídil prezident Trump 5.12.2020
prezident federálního státu HirShabelle Ali Abdullahi Hussein „Guudlaawe“ se
v Mogadišu sešel s poslanci a senátory, zastupujícími ve federálním parlamentu
oblasti Hiran, aby s nimi jednal o řešení povstání ve městě Beledweyne proti
jeho vládě, která je podle tzv. Rady pro záchranu Hiiraanu nelegální, protože
byla zvolena v hlavním městě oblasti Střední Shabelle Jowharu a zvolený
prezident Guudlaawe nepochází z Hiranu
hlášeny ozbrojené boje kolem města Baled-Hawo v oblasti Gedo mezi vojáky
Jubbalandu a Somálskou národní armádou, které podle jubbalandského
viceprezidenta Muhamuda Sayid Adana vyprovokovala federální vojska
ministr informací Abukar Osman Dubbe odmítl zprávu IGAD o konfliktu v
pohraničním městě Baled-Hawo, která popírá vyzbrojování příslušníků
jubbalandských vojsk sousední Keňou, jako jednostrannou a opírající se pouze
o argumenty Keni, zatímco na somálské není brán zřetel; vláda pohrozila
odchodem země ze sdružení IGAD
vlády Puntlandu a Jubbalandu na nátlak mezinárodního společenství oznámily
složení státních volebních komisí o osmi členech, k nimž přibude po třech
členech jmenovaných federální vládou; tento krok má umožnit zahájení
parlamentních voleb i v těchto dvou federálních státech
prezident Farmaajo podepsal rozhodnutí, které přiděluje oblasti Banadir 13
senátorských mandátů, čímž zvyšuje počet senátorů v Horní komoře z 54 na 67;
navrhla tak v červnu 2020 Sněmovna lidu, když požadovala zastoupení oblasti,
v níž se nachází hlavní město Mogadišu, ve federálním parlamentu, který dosud
zástupce tohoto nejlidnatějšího regionu nezahrnoval
po opožděném příletu prezidentů Puntlandu a Jubbalandu bylo v úředním
hlavním městě státu Galmudug Dhusamarebu zahájeno 5. kolo jednání
federálního prezidenta Farmaaja s vůdci pěti členských federálních států o
zahájení a harmonogramu parlamentních a prezidentských voleb (CPC jednání
přivítala), jednání je urgentní, protože mandát federálního parlamentu skončil
27.12.2020 a funkční období federálního prezidenta skončí 8.2., přičemž jeho
nástupce má zvolit federální parlament, jehož členy 27.775 volebních delegátů
(v případě Sněmovny lidu) či zákonodárné sbory jednotlivých států (v případě
Senátu) ještě nezvolily
program prvního dne jednání skončil ústupky prezidenta na výměnu některých
členů federálního volebního teamu (FEIET), na odložení volby poslanců za
Somaliland a tzv. severní území (měl by je zatím jmenovat předseda Senátu
Abdi Hashi Abdilahi, který odtud pochází; ten to však odmítl); prezidenti
federálních států připustili účast předsedy vlády a guvernéra zvláštní oblasti
Banadir na jednání
jednání 5. kola rozhovorů federální vlády a federálních členských států
zkolabovala, když se obě strany nedohodly na řešení situace po 8.2., kdy
prezidentu Farmaajovi skončí funkční období a země se blíží ústavní krizi; z
krachu jednání je obviňován zejména jubbalandský prezident Madobe, trvající
na stažení jednotek Somálské národní armády z oblasti Gedo, kde zabezpečují
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svrchovanost Somálska, ještě před zahájením volebního procesu, resp. na
jmenování 16 poslanců za Gedo jím jmenovaným volebním výborem
zástupce velitele 27. divize SNA generál Saleh Yaqub oznámil, že jeho vojáci
odrazili již druhý útok separatistů vedených generálem Huudem na středisko
oblasti Hiran Beledweyne; útok potvrdil i mluvčí tzv. Revoluční rady oblasti
Hiiraan (Golaha Kacdoonka Gobolka Hiiraan) Abdirahman Hubey
prezident Farmaajo, který se vrátil 5.2. z Dhusamarebu bez dohody o řešení
politické krize, se obrátil na obě komory federálního parlamentu ve věci hrozící
ústavní krize s tím, že prodloužení mandátu jeho vlády (končí 8.2.) stejně jako
parlamentu samotného (skočilo 27.12.2020) je jen v jejich rukách; v loňském
roce přijal parlament usnesení o automatickém prodloužení mandátu prezidenta
a parlamentu do doby, než budou zvoleni jejich nástupci
ministr informací státu Puntland Abdullahi Ali Hersi prohlásil, že jeho vláda
nadále neuznává Mohameda Farmaaja prezidentem Somálska; totéž vyhlásila
Rada prezidentských kandidátů (CPC) a opoziční politické strany. Opozice
vyzvala k ustavení tzv. Přechodné rady, vedené předsedy obou komor
federálního parlamentu, a složené se zástupců CPC, prezidentů federálních států
a představitelů občanské společnosti, která by připravila odkládané volby podle
dohody ze 17.9.2020
na výzvu RB OSN pozval prezident Farmaajo prezidenty federálních států k
dalšímu kolu rozhovorů o řešení nastálé ústavní krize a o přípravě voleb na
15.2. do hlavního města Puntlandu Garowe; puntlandský prezident Said
Abdullahi Deni odmítl a navrhl jednání uskutečnit v hlavním městě Mogadišu,
kde se jednání budou moci zúčastnit i představitelé zahraničních misí,
politických stran a mezinárodních partnerů
opozice, představovaná CPC, vyzvala k naléhavému jednání s prezidentem
Farmaajem a dalšími politiky v pokusu o vyřešení volební krize, avšak podle jí
stanovených podmínek, tedy aby Farmaajo vystupoval jako jeden z kandidátů
do prezidentských voleb a nikoliv jako prezident
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu odmítl žádost Keni z 28.1. o již třetí
odložení jeho jednání ve věci námořního hraničního sporu se Somálskem, který
Somálsko předložilo soudu v r. 2014 a který má být projednán 15.-19.3.2021
mezinárodní společenství (OSN, AU, EU a další státy) vyzvalo federální i
regionální lídry, aby 15.2. v duchu uzavřené dohody ze 17.9.2020 urychleně
schválili krátký harmonogram průběhu voleb
poté, co prezident Farmaajo oznámil, že plánované jednání v Garowe 15.2. se z
důvodu odporu prezidentů Puntlandu a Jubbalandu neuskuteční, jmenoval
předseda vlády Roble technický výbor ze 14 zástupců federace, federálních
států a oblasti Banadir, který má připravit půdu pro schůzi poradní rady k
uzavření rozhovorů o volbách; členy technického výboru jsou ministr ústavních
záležitostí Somálska Salah Ahmed Jama, ministr školství a vysokého školství
Somálska Abdullahi Abukar Haji, ministr vnitra Puntlandu Mohamed
Abdirahman Dhabanad, ministr informací Puntlandu Abdullahi Ali Hirsi
Timaadde, státní ministr v předsednictvu vlády Jubbalandu Hirsi Jama Ganni,
ministr zdravotnictví Jubbalandu Mursal Mohamed Khalif, ministr vnitra
Galmudugu Abdi Mohamed Jama st., ministr pošt a telekomunikací Galmudugu
Adan Osman Hussein „Qoryooley“, ministr plánování Jihozápadního státu
Ahmed Madobe Nunow, ministr vnitra Jihozápadního státu Mohamed Abukar
Abdi, státní ministr vnitra HirShabelle Mohamed Ali Adle, ministryně žen a
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lidských práv HirShabelle Asha Khalif Mohamed, zástupkyně guvernéra oblasti
Banadir Basma Amir Ahmed a tajemník oblasti Banadir Hiirey Ahmed Roble
předseda Revoluční rady oblasti Hiiraan generál Abukar Haji Warsame Huud
nařídil úředníkům vlády státu HirShabelle, včetně viceprezidenta Yusufa
Dabageeda, aby do 48 hodin opustili Beledweyne, protože jejich přítomnost
vede k zatýkání civilistů a k nejistotě obyvatel města
v Baidoa zasedl pod předsednictvím federálního ministra ústavních záležitostí
14-členný technický výbor, aby připravil jednání na nejvyšší úrovni o ukončení
politické a ústavní krize kolem voleb
technický výbor oznámil, že všechny tři nejspornější body mezi federací a
členskými státy ohledně zahájení voleb (složení FEIET, volba zákonodárců za
Somaliland a tzv. severní území a umístění federálních vojsk v jubbalandské
oblasti Gedo) byly vyřešeny a vyzval k naléhavému jednání Národního
poradního fóra vůdců 18.2., které má finalizovat dohodu a umožnit zahájení
volebního procesu
na doporučení volebního technického výboru svolal prezident Farmaajo do
Mogadiša konferenci Národního poradního fóra na 18.-19.2., která by zajistila
provedení dohody o volebním procesu ze 17.9.2020, jež byla schválena
oběma komorami parlamentu
předseda Senátu Abdi Hashi popřel existenci jakékoliv dohody o výběru 46
poslanců a 11 senátorů za tzv. Severní Somálsko (Somaliland), protože jednání
volebního technického výboru nebyli přítomni žádní zástupci z této části
Somálska
prezident zahájil opožděné dvoudenní zasedání Poradního fóra vůdců o
implementaci dohody ze 17.9.2020; jednání nebyli přítomni prezidenti
Jubbalandu a Puntlandu, kteří se vymluvili na bezpečnostní situaci v Mogadišu
poté, co policie 19.2. rozehnala střelbou účastníky protivládních protestů, a ani
na opakované jmenovité pozvání prezidenta nereagovali
AU, EU, OSN a další mezinárodní partneři a dárci pomoci vyzvali lídry
federace i jednotlivých federálních států, aby urychleně dokončili implementaci
volebního modelu dohodnutého na jednání volebního technického výboru v
Baidoa 15.-16.2.
za zprostředkování vůdců Galmudugu, HirShabelle a Banadiru uzavřel premiér
Roble dohodu s opoziční Radou prezidentských kandidátů (CPC) o odložení
protivládních protestů veřejnosti, plánovaných na 26.2., o deset dní; dohodu
přivítala jak OSN, tak i 26.2. i prezidenti Jubbalandu a Puntlandu
RB OSN schválila rezoluci č. 2563 (2021), kterou do 14.3.2021 obnovila
mandát mírové mise AU AMISOM, který měl podle původních rozhodnutí
skončit 28.2.
k 2. kolu jednání s opozičními prezidentskými kandidáty o ukončení patové
situace kolem voleb se sešel předseda vlády Mohamed Roble
prezidentská kancelář svolala na 4.3. poradu prezidenta Farmaaja s prezidenty
federálních států a guvernérem oblasti Banadir k implementaci dohod o
uspořádání voleb; opozice prezidenta obvinila z ohrožení procesu usmíření,
protože na jednání nepozval své soupeře v prezidentských volbách, sdružené v
CPC
plánovaná porada prezidenta Farmaaja s prezidenty federálních států nezačala,
neboť regionální lídři do Mogadiša nepřicestovali
3. kolo rozhovorů mezi somálskou vládou a opozičními prezidentskými
kandidáty o volbách zkolabovalo, ale jednání budou podle premiéra pokračovat;
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opozice trvá na svém zapojení do rozhovorů federálního prezidenta s
federálními státy o implementaci dohody ze 17.9.2020
do Mogadiša přijeli prezidenti Jubbalandu a Puntlandu, aby se zúčastnili 6. kola
jednání o volbách, které mělo začít 10.3.
RB OSN schválila rezoluci č. 2568 (2021), kterou prodlužuje souhlas OSN s
mandátem mírové mise AU AMISOM do 31.12.2021 a upravuje rozsah jeho
mandátu pro přechodné období
prezidenti Jubbalandu a Puntlandu se v Mogadišu sešli se členy opoziční Rady
prezidentských kandidátů (CPC) a shodli se na roli, kterou v současné patové
situaci kolem uspořádání voleb hraje „bývalý“ prezident Farmaajo; OSN
mezitím opět důrazně vyzvala všechny strany politické krize k zorganizování
voleb bez dalších odkladů
jeden den před zahájením oficiálního jednání Mezinárodního soudního dvora o
sporu mezi Keňou a Somálskem o průběh námořní hranice obou zemí v
pobřežních vodách odvolala vláda Keni, která trvá na odložení jednání, svou
účast
přes bojkot zástupců Keni zahájil Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ústními
slyšeními projednávání územního sporu Keni a Somálska
před plánovaným zahájením jednání volebního technického výboru v Mogadišu
vyhlásila opozice vytvoření nové aliance s prezidenty Jubbalandu a Puntlandu,
kteří ostře vystupují proti federální vládě, aby zvrátila předcházející dohody o
uspořádání voleb; spojenectví opoziční Rady prezidentských kandidátů a
vzbouřenecký států, zvanému tzv. Rada národní spásy (NSC), předsedá další
politický rival prezidenta Farmaaja a předseda Horní sněmovny federálního
parlamentu Abdi Hashi Abdullahi
plánované jednání technického výboru pro uspořádání voleb se v Mogadišu
uskutečnilo bez zástupců Jubbalandu a Puntlandu
prezident Farmaajo znovu svolal setkání prezidentů federálních států a oblasti
Banadir na 22.3. do Mogadiša; prezidentova výzva přišla v době, kdy
mezinárodní společenství svolává konferenci somálských vůdců na chráněné
místo na letišti Mogadišo (Halane), kde nyní pobývají prezidenti Puntlandu a
Jubbalandu
přes neúčast prezidentů Jubbalandu a Puntlandu byla na letišti v Mogadišu
zahájena konference o volbách, organizovaná federální vládou jako předkolo
setkání Národního poradního fóra
opoziční aliance NSC zahájila v Mogadišu separátní jednání tzv. Fóra národní
spásy, kterého se vedle členů NSC zúčastní i představitelé opozičních
politických stran
na letišti v Mogadišu se sešli prezidenti pěti federálních členských států k
jednání o současné politické krizi, a to bez účasti zástupců federální vlády; na
tomto jednání se 29.3. regionální vůdci shodli na společném postoji k otázce
konání voleb a na obnově jednání všech s centrální vládou a za předsednictví
prezidenta Farmaaja, čemuž se dosud Jubbaland a Puntland bránily
bylo odloženo zasedání Sněmovny lidu poté, co někteří opoziční poslanci
neumožnili předsedovi Mursalovi jednání zahájit v obavě, že se bude hlasovat o
prodloužení mandátu prezidenta Farmaaja; 28.3. bylo těchto 15 poslanců
vyloučeno z nejbližšího jednání sněmovny
na nátlak mezinárodního společenství a kvůli přítomnosti vyloučených poslanců
zrušil předseda Sněmovny lidu Mursal její zasedání do 31.3., tedy po skončení
předvolebních rozhovorů Národního poradního fóra, které začalo 29.3.

31.3. vlády Puntlandu a Jubbalandu vydaly společné prohlášení, které napadá
federální vládu z obstrukcí při jednání s regionálními vůdci o řešení
předvolebního patu
1.4. v Mogadišu proběhlo předběžné setkání vedoucích představitelů federální
vlády, regionálních vlád a oblasti Banadir k projednání otázek týkajících se
voleb; oficiální část jednání má být zahájena 2.4.
3.4. v Mogadišu bylo na nátlak mezinárodního společenství zahájeno dlouho
odkládané jednání Národního poradního fóra o zajištění zpožděných voleb do
parlamentu, kterého se zúčastní prezident Farmaajo, premiér Roble, prezidenti
pěti členských států a guvernér oblasti Banadir; požadavky Puntlandu a
Jubbalandu na přizvání opozice, diskuse o legitimnosti prezidenta a parlamentu,
jejichž mandát již skončil, a další program byl upřesněn 4.4.
7.4. neúspěchem skončilo další kolo konzultativních jednání federální vlády s
regionálními státy o podmínkách konání zpožděných parlamentních a
prezidentských voleb; federace z neúspěchu obvinila odbojný Puntland a
Jubbaland, které otevřeně konání voleb dle dohodnutých kritérií bojkotují
8.4. ve společném prohlášení nařkly Puntland a Jubbaland prezidenta Farmaaja, že
brání dosažení dohody na klíčových poradních jednání řešení volebního
impassé poté, co federální ministr informací Osman Abukar Dubbe obvinil 7.4.
jejich vůdce z kolapsu jednání
10.4. v reakci na dopis somálské vlády Radě bezpečnosti OSN z 9.4., ve kterém
protestuje proti „zahraničnímu vměšování“ do vnitřních záležitostí země,
vyzvali představitelé OSN, AU, EU a IGAD somálské politiky k okamžitému
řešení stávajícího politického patu podle již dohodnutých zásad
11.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
12.4. Sněmovna lidu schválila poměrem hlasů 149:3 zákon o prodloužení mandátu
prezidenta a vlády o dva roky, tj. do 8.2.2023, stejně jako federálního
parlamentu do 27.12.2022; současně zrušila svůj souhlas s dohodou ze
17.9.2020
13.4. Rada prezidentských kandidátů, odbojné státy Puntland a Jubbaland, jakož i
horní komora federálního parlamentu, jejíž souhlas s novým zákonem je
nezbytný, rozhodnutí Sněmovny lidu odmítly jako nezákonné; zákon odsoudila
i EU
13.4. protože předseda Senátu nepředložil zákon o prodloužení mandátu prezidenta a
Sněmovny lidu plénu horní komory ke schválení, podepsal jej prezident
Mohamed Abdullahi Farmaajo a zákon vstoupil v platnost
17.4. Poslanecká sněmovna federálního státu Puntland odmítla poměrem hlasů 49:1
při dvou abstencích uznávat federálního prezidenta Farmaaja poté, co mu
federální parlament prodloužil mandát o dva roky
19.4. přes 400 vlivných představitelů kmenového společenství Hawiye se na poradě v
Mogadišu jednomyslně vyslovilo proti prodloužení mandátu prezidenta
Farmaaja a vlády
20.4. na státní návštěvě v Konžské demokratické republice požádal prezident
Farmaajo Africkou unii, které konžský prezident předsedá, aby zorganizovala
rozhovory o přípravě svobodných a spravedlivých voleb v jeho zemi
20.4. RB OSN odmítla prodloužení mandátu prezidenta Farmaaja, ale podpořila úsilí
AU v pomoci oběma stranám vnitropolitického konfliktu vyřešit volební pat
jednáním a v duchu dohody ze 17.9.2020

22.4. Rada AU pro mír a bezpečnost se sešla na své 993. schůzi, aby virtuálně jednala
o současné politické krizi v Somálsku; odmítla jednostranné prodloužení
funkčního období prezidenta i parlamentu
25.4. v Mogadišu vypukly boje mezi jednotkami Somálské národní armády, které
odmítají, popř. schvalují prodloužení funkčního období prezidenta a jeho vlády;
ministr bezpečnosti Hassan Hundubey Jimale obvinil nejmenované cizí země z
podpory rozbrojů a násilí v zemi
27.4. poté, co předseda federální vlády Roble a prezidenti Galmudugu a HirShabelle
odmítli usnesení Sněmovny lidu o prodloužení mandátu prezidenta o dva roky,
oznámil prezident, že 1.5. požádá Sněmovnu lidu o zrušení tohoto usnesení, aby
mohla být obnovena jednání o naplnění dohody ze 17.9.2020
27.4. také Jihozápadní stát přivítal rozhodnutí předsedy vlády Robleho odmítnout
prodloužení mandátu své vlády a stanovisko Galmudugu a HirShabelle, které se
v zájmu zachování jednoty země a její bezpečnosti postavily proti prodloužení
mandátu prezidenta a jeho vlády
28.4. prezident Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmaajo“ se oficiálně zřekl
prodloužení svého mandátu a vyzval k jednání o organizaci voleb
28.4. předseda vlády Roble jednal o řešení politické krize s prezidenty HirShabelle a
Galmudugu, jakož i vůdci Rady prezidentských kandidátů, a to v duchu dohod
ze 17.9.2020
29.4. ministr informací Puntlandu Abdullahi Ali Hersi „Timaadde“ oznámil, že jeho
vláda se nezúčastní konference o volbách, svolané prezidentem Farmaajem,
pokud se na ní nebudou přímo podílet i zahraniční zprostředkovatelé
1.5. Sněmovna reprezentantů znovu schválila dohodu vlády s regionálními státy o
volbách ze 17.9.2020 a jednomyslně (140:0) zrušila své usnesení z 12.4. o
prodloužení mandátu prezidenta a jeho vlády o dva roky
1.5. prezident pověřil předsedu vlády Mohameda Husseina Robleho, aby vedl
jednání o přípravě a realizaci volebního procesu v souladu s dohodou ze
17.9.2020, vč. jmenování potřebných volebních komisí; toto rozhodnutí
prezidenta o delegování svých pravomocí na předsedu vlády následně schválila
Sněmovna lidu
3.5. premiér Roble pozval prezidenty federálních členských států na schůzku, které
má ukončit volební impassé poté, co parlament zrušil prodloužení volebního
období prezidenta a opět schválil dohodu ze 17.9.2020; porada se má uskutečnit
20.5.
5.5. premiér Roble se dohodl s opozicí na stažení všech bojujících jednotek z
Mogadišu do 48 hodin, na všeobecné amnestii pro účastníky bojů a na
vytvoření poradního výboru premiéra pro reformu ozbrojených sil
11.5. Rada pro mír a bezpečnost AU schválila prodloužení mandátu své mise
AMISOM do 31.12., a to přesto, že Somálsko 10.5. odmítlo bývalého
ghanského prezidenta Johna Mahamu jako nového vysokého představitele AU v
Somálsku, který měl pomoci zprostředkovat předvolební impassé, jako
zaujatého a podporujícího zájmy Keni v zemi
15.5. na inauguraci prezidenta Guelleha se v Džibuti sešel předseda vlády Mohamed
Hussein Roble se prezidentem Somalilandu Muse Bihim
19.5. poprvé od svého znovuzvolení v srpnu 2019 jmenoval prezident Jubbalandu
novou vládu s 50 členy
22.5. v Mogadišu bylo zahájeno jednání 7. kola Národního poradního fóra k volbám,
kterému předsedá premiér Mohamed Hussein Roble; účastní se ho prezidenti
všech pěti členských států a guvernér oblasti Banadir

24.5. předseda Revoluční rady Hiiraanu generál Abukar Haji Warsame Huud
odsoudil
návrh federální vlády, aby část parlamentních křesel dislokovaných v
nadcházejících parlamentních volbách pro okres Beledweyne byla přesunuta do
okresu Jowhar, kde sídlí vláda státu HirShabelle, kterou Revoluční rada Hiiranu
neuznává; pohrozil současně vstupem svých vzbouřeneckých jednotek do
hlavního města země Mogadiša
27.5. Národní poradní fórum přijalo definitivní dohodu o konání parlamentních a
prezidentských voleb v duchu dohody o jejich zajištění ze 17.9.2020 a v
termínu do 60 dní od podpisu dohody; dohoda upravuje vytvoření centrálního
volebního výboru, jehož absence v minulém roce zabránila uspořádání voleb v
původním termínu, dále složení Federálního týmu pro nepřímé volby (FIET),
ustavení 9-členného výboru pro bezpečnost voleb, řízeného premiérem, a
vyřešení přípravy voleb poslanců za tzv. severní území a Somaliland
29.5. premiér Roble a prezidenti federálních členských států se sešli se zástupci
mezinárodní komunity, aby je seznámili s podrobnostmi nové dohody o volbách
a úloze mezinárodních podporovatelů při její implementaci
29.5. vláda oznámila, že ve spolupráci s Národním poradním fórem bude reagovat na
obavy občanů oblasti Hiran o jejich postavení v rámci státu HirShabelle, když
bojkotovali volbu prezidenta Ali Gudlaweho a jeho administrativu, stejně jako
na činnosti tzv. Revoluční rady Hiiraanu generála Huuda
9.6. premiér Roble jmenoval sedmičlenný Podpůrný volební tým, který mu má
pomoci řídit přípravu a průběh volebního procesu; hlavním koordinátorem
týmu byl jmenován Abdulkadir Elmi Ali
19.6. na základě návrhů obdržených od jednotlivých států jmenoval předseda vlády
federální orgány dohlížející nad průběhem voleb, Federální tým pro nepřímé
volby (FIET) s 25 členy a Federální komisi pro řešení sporů (FDRM) s 21
členy; stejně tak jmenoval státní volební týmy pro jednotlivé federální členské
státy (SIET), sestávající z osmi členů a SIET pro Somaliland a tzv. severní
území s 11 členy. Volební spory na úrovni jednotlivých států budou řešit
tříčlenné rozhodčí komise
27.6. ačkoliv federální stát HirShabelle nadále respektuje dohody ze září 2020 a
května 2021, nezúčastní se jeho zástupce jednání Národní poradní rady k
volbám, které bude zahájeno 28.6. v Mogadišu; důvody nebyly zveřejněny
28.6. k finalizaci volebního procesu se v Mogadišu sešlo další kolo jednání
Národního poradního fóra za předsednictví předsedy federální vlády Robleho a
za účasti prezidentů všech federálních členských státu (prezident HirShabelle
pomocí video-konference) a oblasti Banadir
29.6. Národní poradní fórum oznámilo po dvoudenním zasedání harmonogram
parlamentních a prezidentských voleb s tím, že 25.7. se uskuteční volba členů
horní komory federálního parlamentu, Senátu, regionálními parlamenty
jednotlivých států (volbu senátorů za Somaliland a tzv. severní území provede
zvláštní volitelský sbor v Mogadišu); výběr volitelů pro volbu členů Sněmovny
lidu proběhne v období 15.7.-10.8. s tím, že samotná volba poslanců se v
jednotlivých státech uskuteční od 10.8. do 10.9. s tím, že každý poslanec bude
volen 101 voliteli v daném volebním obvodu; ústavní slib poslanců a senátorů a
volba předsedů obou komor proběhne 20.9. ; poslanci a senátoři federálního
parlamentu pak zvolí prezidenta na společném zasedání 10.10.
3.7. těžké boje mezi somálskými vládními silami a milicemi tzv. Revoluční rady
Hiiraanu generála Abukara Haji Warsame Huuda vypukly ve městě
Beledweyne, na které zaútočili rebelové při příjezdu ministrů vlády státu

HirShabelle na výjezdní zasedání, při kterém mají jednat o urovnání sporů s
představiteli oblasti Hiran
4.7. předsedou federální volební komise FIET byl zvolen Mohamed Hassan Irro,
jejím místopředsedou Mowlid Matan Salad
9.-11.7.premiér Roble navštívil Jubbaland, aby zde s prezidentem Madobem jednal o
jeho odpovědnosti za řádný průběh voleb a v hlavním městě oblasti Gedo
Garbaharey připravil jednání jím jmenovaného smírčího výboru pro volby v
této oblasti, kterému má předsedat
12.7. k neshodám mezi členy státní volební komise (SIEIT) jmenovanými ústřední
vládou (7 osob) a předsedou Senátu (4 osoby) pro volby poslanců za
Somaliland a tzv. severní území došlo při volbě jejího předsedy a
místopředsedy; v ostatních státech proces ustavování SIEIT postupuje podle
plánu
15.7. ministři ze čtyř federálních členských států (mimo Jubbaland), které jmenoval
premiér Roble do smírčího výboru pro Gedo, přiletěli do centra oblasti
Garbaharey, aby zahájili jednání výboru o urovnání politických sporů a
vytvoření bezpečných podmínek pro řádný průběh místních voleb; premiér
Roble je tu již od 14.7.
17.7. vláda odmítla návrh AU na modifikaci působnosti jednotek mírové mise
AMISOM na území státu, resp. na její ukončení k 31.12.2021
25.7. premiér Roble jmenoval 13-členný výbor, který má dohlížet nad dodržením
30 % kvóty zastoupení žen v obou komorách federálního parlamentu; komisi
předsedá Batulo Sheikh Ahmed Gabale, předsedkyně Somálského národního
sdružení žen
25.7. kvůli zpoždění prací na volebním procesu ve všech federálních státech s
výjimkou Jubbalandu (nebyly včas dodány kandidátky a ustaveny volební
komise, které měly 25.7. zahájit čtyřdenní volby členů horní komory
federálního parlamentu, Senátu) oznámil mluvčí federální vlády Mohamed
Ibrahim Moalimu odložení senátních voleb
27.7. jubbalandská volební komise SIEIT oznámila, že obdržela seznam kandidátů
pro volby senátorů federálního parlamentu, které v místním zákonodárném
sboru proběhly 29.7.
1.8. předseda vlády Roble se sešel s předsedou Senátu Abdi Hashi Abdullahim a
místopředsedou vlády Mahdím Mohamedem Guledem, kteří vedou dvě frakce
politiků, pocházejících z tzv. severních území a Somalilandu, a přou se o
způsob volby 11 senátorů a 61 poslanců federálního parlamentu za tuto oblast,
aby jim navrhl další řešení rozporů
2.8. předseda Senátu Abdi Hashi Abdullahi odmítl návrh premiéra Robleho na
řešení sporů mezi frakcemi zástupců Somalilandu a navrhl spojení obou
konkurenčních volebních komisí (SIEIT) v jednu s osmi členy, pro případ
rozporů ustavit společný výbor podle uspořádání z 19.6.2020 a navrhl
uskutečnění voleb do Senátu v Halane místo Mogadiša
2.8. předáním listiny kandidátů prezidentem Laftagarenem začal stát Jihozápad jako
druhý s volbami senátorů do horní komory federálního parlamentu
4.8. předseda Sněmovny poslanců HirShabelle Abdihakin Luqman Haji Mohamed a
předseda Shromáždění Galmudugu Mohamed Nur Ga´al oznámili, že určením
volebních komisí z řad poslanců svých zákonodárných sborů zahájili proces
přípravy volby senátorů v těchto členských státech
5.8. premiér Roble odvolal dosavadní vedení volební komise SIEIT pro tzv. severní
území a Somaliland a svolal novou volbu jejího vedení; poté, co byl všemi

sedmi hlasy zástupců vlády a frakce vicepremiéra Guleda 6.8. předsedou zvolen
opět Khadar Hussein Hariri a čtyři členové SIEIT nominovaní předsedou
Senátu Hashim volbu bojkotovali, přivítal premiér volbu vedení SIEIT a vyzval k
urychlení volebního procesu ve spolupráci s federální volební komisí FEIT
5.8. na zasedání vlády oznámil její předseda Mohamed Hussein Roble, že dosáhl
ústní dohody s prezidenty členských států o ukončení voleb senátorů do konce
příštího týdne, tj. do 15.8.
7.8. prezident Farmaajo vydal dekret, kterým všem vládním úřadům a veřejným
institucím zapovídá uzavírat nové ekonomické, politické a bezpečnostní
smlouvy ve volebním období až do ustavení nové vlády; dekret, který je
považován za preventivní opatření před nadcházejícím návštěvou keňské
ministryně zahraničí Raychelle Omamové, předseda vlády 8.8. odmítl jako
omezení činnosti své vlády s poukazem na čl. 97 prozatímní ústavy
7.8. čtyři členové Hashiho frakce v SIEIT pro volby zástupců za tzv. severní území
a Somaliland zvolili svým předsedou Suleimana Aidida Osmana a
místopředsedou Abdishakura Abiba Hayira
10.8. puntlandský prezident Abdullahi Deni předložil seznam 22 kandidátů do
senátních voleb a místní parlament ustavil 5-členný výbor pro dohled nad nimi
12.8. volbou šesti senátorů (vč. dvou žen) z osmi možných zahájil volby do Horní
komory parlamentu i členský stát Galmudug; 11.8. ukončil senátní volby
Puntland, kde již obsadili všech 11 přidělených křesel, zatímco Jihozápadní stát
zvolil zatím pět a Jubbaland čtyři senátory (zatím nebyl nikdo zvolen za stát
HirShabelle)
14.8. federální vláda rozmístila policejní posily do hiranského města Beledweyne,
ohrožovaného vzbouřeneckými silami generála Huuda, aby zajistila volby
poslanců do Sněmovny lidu za oblast Hiran; volby senátorů za stát HirShabelle
se v místním parlamentu uskuteční příští týden
15.8 ve městě Baidoa skončily volby posledních tří z osmi senátorů, zastupujících
Jihozápadní stát v Horní komoře federálního parlamentu; kandidáty na tyto tři
mandáty ohlásil prezident Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen 14.8.
18.8. předseda federální volební komise FEIT Mohamed Hassan Irro obvinil některé
regionální vlády z nezákonného nátlaku na členy komise za účelem jejího
rozdělení a znemožnění řádné práce komise ve volbách do Sněmovny lidu
19.8. pod patronátem OSN skončilo v Mogadišu třídenní jednání fóra více než 70
vědců, právních expertů a politologů o podnětech veřejnosti k přijetí nové
ústavy; ministr ústavních záležitostí Salah Ahmed Jama vyjádřil přesvědčení,
že po skončených volbách bude svoláno celonárodní politické fórum k revizi
ústavy a zapracování připomínek a podnětů odborníků
20.8. vláda oznámila, že 21.8. se v Mogadišu sejde za účasti prezidentů pěti
federálních států a guvernéra zvláštní oblasti Banadir Národní poradní fórum,
aby se za předsednictví premiéra Robleho zabývalo přípravou voleb do
Sněmovny lidu, dolní komory federálního parlamentu, a jednalo o volební
proceduře

22.8. jednotky tzv. Armády záchrany Hiiraanu (HSA) vedené plukovníkem Abdullahi
Barre Elmim obsadily všechny důležité instituce ve městě Beledweyne,
středisko oblasti Hiran, v rámci několik měsíců trvajícím odporu Hiranu proti
prezidentu federálního státu HirShabelle Ali Gudlawemu, který byl na začátku
roku zvolen v rozporu s dohodou o dělení moci mezi oběma oblastmi tohoto
nejmladšího federálního státu, Hiranem a Střední Shabelle
23.8. výsledkem jednání Národního poradního fóra 21.-22.8. je dohoda federální
vlády i regionálních států na novém rámci voleb do Sněmovny lidu, kde bude
zvýrazněna role kmenových stařešinů registrovaných federální vládou a
představitelů veřejnosti při výběru 27.775 delegátů (volitelů), kteří musí být
potvrzeni příslušnou státní volební komisí (SIEIT); každých 101 volitelů zvolí
jednoho poslance. Současně došlo k dohodě o rozdělení rozpočtu na konání
voleb a bezpečnost volebního procesu v součinnosti federální i státních policí a
jednotek misí OSN UNSOM a AMISOM; zvýšená bezpečnostní opatření budou
zavedena při volbě poslanců za tzv. severní území a Somaliland, zvláštní
oblast Banadir a při volbě prezidenta
23.8. opoziční prezidentští kandidáti, sdružení v Radě prezidentských kandidátů,
odmítli dohodnutý postup na zajištění voleb do Sněmovny lidu, protože prý
dává příliš mnoho pravomocí regionálním prezidentům ve výběru delegátů
(volitelů)
23.8. kmenoví vůdci v Beledweyne vyzvali obyvatele ke klidu a návratu do běžného
života poté, co přivítali zákrok tzv. Armády záchrany Hiiraanu (HSA) a milicí
tzv. Revoluční rady Hiiraanu generála Huuda proti příjezdu hirshabellského
prezidenta Gudlaweho
24.8. předseda Senátu Abdi Hashi ostře odmítl závěry Národního poradního fóra ve
věci výběru delegátů (volitelů) pro volby poslanců Sněmovny lidu za
Somaliland a tzv. Severní území, neboť obdobně jako v případě ostatních
regionů (a oblasti Banadir) určuje, že je budou vybírat obecně uznávaní
stařešinové a jejich konečný seznam musí potvrdit Úřad předsedy vlády; to
fakticky vyřadí vliv dosavadního předsedy Senátu Abdi Hashiho a
místopředsedy vlády Mahdi Guleda, kteří se jako reprezentanti dvou křídel tzv.
severních území a Somalilandu nebyli schopni dohodnout na společném řešení
25.8. vláda se dohodla s Africkou unií na dalším působení příslušníků mírové mise
AMISOM po 31.12.2021, kdy jí skončí mandát, a to cestou nové mise s
mandátem na přechodné období do doby převzetí jejích úkolů somálskými
bezpečnostními silami
28.8. po dvoudenním jednání došlo v Beledweyne k dohodě mezi viceprezidentem
státu HirShabelle Yusufem Ahmedem Hagarem „Dagabed“ a vrchním
náčelníkem kmene Hawadle Ugaasem Yusufem Ugaasem Hassanem o vyřešení
nedávné politické krize kolem příletu prezidenta státu HirShabelle Ali
Gudlaweho do Hiranu; výsledkem je převzetí kontroly nad základnami státu
HirShabelle ve městě Beledweyne, dočasně obsazenými bezpečnostními silami
oblasti Hiran, jednotkami tzv. Armády záchrany Hiiraanu, zatímco
bezpečnostní síly Hiranu se stáhnou na své základny
30.8. prezident státu HirShabelle oznámil, že jeho administrativa jako poslední brzy
zahájí volby senátorů do Horní komory federálního parlamentu
30.8. RB OSN schválila rezoluci č. 2592 (2021) o prodloužení mandátu mise OSN
UNSOM do 31.5.2022

30.8. Jihozápadní stát zvolil pět zbývajících senátorů a stal se teprve druhým
členským státem, který zvolil všechny své zástupce do Horní komory
federálního parlamentu
2.9. prezident státu HirShabelle Gudlawe zahájil 2. zasedání parlamentu, který má
mj. i zvolit senátory za tento federální stát
4.9. Federální volební komise (FEIT) zveřejnila revidovaný harmonogram
nepřímých parlamentních a prezidentských voleb s tím, že probíhající volby
členů Horní komory federálního parlamentu musí skončit do 18.9., volby do
Sněmovny lidu začnou 1.10. a skončí 20.11.; o termínu prezidentských voleb,
které se měly dle dosavadního harmonogramu konat 10.10., ještě nebylo
rozhodnuto
5.9. premiér Roble odvolal generálního ředitele Národní agentury pro bezpečnost a
zpravodajství (NISA) Fahada Yassina Haji Dahira a jeho nástupcem jmenoval
brigádního generála Bashira Mohameda JAMA-u
6.9. prezident Mohamed Abdullahi Farmaajo zrušil svým dekretem rozhodnutí
předsedy vlády Robleho z 5.9., které označil za nezákonné a protiústavní a
Yassina potvrdil ve funkci
7.9. prezident Farmaajo přehodnotil potvrzení Fahada Yassina ve funkci
generálního ředitele NISA a úřadujícím ředitelem jmenoval plukovníka Yasina
Abdullahi
MOHAMUD-a
8.9. politický boj mezi prezidentem a předsedou vlády pokračuje rozhodnutím
premiéra odvolat federálního ministra vnitřní bezpečnosti Hassana Hundubeye
Jimaleho a jeho nahrazením opozičním poslancem Abdullahi Mohamede NURem; jako nezákonný, neregulérní a protiústavní krok jeho rozhodnutí označil
prezident Farmaajo
8.9. prezident státu HirShabelle Ali Gudlawe Hussein zveřejnil seznam 33
kandidátů do voleb na osm mandátů v Horní sněmovně, které mají proběhnout
13. až 15.9.
9.9. předseda Sněmovny lidu Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman obvinil
premiéra Robleho z maření vlády, protože jednostranně odvolává, jmenuje a do
funkce uvádí státní činitele, aniž k tomu dal souhlas parlament, a tak porušuje
články 69 (d), 100 (C) a 104 prozatímní ústavy
9.9. do Mogadiša přiletěli prezidenti Galmudugu a Jihozápadního státu, aby
zprostředkovali v kompetenčním sporu mezi prezidentem a předsedou vlády a
zabránili tak prohlubování ústavní krize
13.9. premiér Roble vyzval na setkání s oběma vůdci somalilandských frakcí v
parlamentu k urychlené volbě senátorů za tzv. Severní území
14.9. tři z osmi senátorských míst byla obsazena při volbě ve Shromáždění státu
HirShabelle v prozatímním hlavním městě Jowhar; čtvrtý senátor byl zvolen
15.9.
15.9. předseda volební komise SIEIT pro tzv. severní území a Somaliland Khadar
Harir Hussein vyzval místopředsedu vlády Mahdiho Mohameda Guleda a
předsedu Horní sněmovny Abdi Hashi Abdilahiho, aby urychleně předložili
seznamy svých kandidátů za Somaliland a tzv. severní území do horní komory
16.9. prezident Farmaajo omezil kompetence předsedy vlády v kádrových otázkách,
což premiér Roble obratem odmítl; další konflikt mezi nimi 17.9. odsoudilo
mezinárodní společenství jako ohrožení křehkého volebního procesu
19.9. po schůzce s premiérem Roblem požádal prezident Galmudugu o odložení
porady prezidentů federálních členských států, která měla na téma volebního
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procesu a sporů mezi prezidentem a předsedou vlády začít 20.9. v hlavním
městě Puntlandu Garowe
za přítomnosti předsedy Nejvyššího soudu Bashe Yusufa Ahmeda vyzval
premiér Roble vůdce somalilandských frakcí, aby urychleně předložili seznam
kandidátů na 11 senátorských křesel, vyčleněných pro tzv. severní území a
Somaliland; SIEIT obdržela seznam 24 kandidátů 21.9.
poté, co zrušili plánované setkání v Garowe, sešli se prezidenti federálních
členských států s premiérem Roblem, aby jednali o přípravě voleb do
Sněmovny lidu, které mají začít 1.10.
kvůli rozporům mezi prezidentem Ali Gudlawem a viceprezidentem Yusufem
Dabageedem byly přerušeny volby členů Horní sněmovny ve státě HirShabelle;
důvodem je spor o kandidáta Ali Shabaana podporovaného viceprezidentem,
kterého však místní parlament do funkce nezvolil
poté, co 29.9. bylo zvoleno prvních šest senátorů za tzv. severní oblasti a
Somaliland, bylo v Mogadišu dovoleno zbývajících pět, vč. dvou žen; tak byl
počet zvolených členů Horní sněmovny zvýšen na 46 a osm mandátů tak zbývá
rozdělit v Galmudugu (2), HirShabelle (2) a Jubbalandu (4)
své vojenské akce obnovila náboženská skupina Ahlu Sunna Waljama´a
(ASWJ) ve středním Galmudugu, když její paramilitární jednotky obsadily
město Guriel a vyhnaly z něj vládní síly; oznámila to federální vláda
ASWJ se ohradila proti obvinění ze strany vlády z útoků na město Guriel v
Galmudugu a Mataban v Hiranu, když šla pouze navštívit hroby svých
zemřelých kleriků; prohlásil to vůdce skupiny Sheikh Mohamed Shakir s tím,
že ASWJ je připravena s vládou jednat
prezident členského státu Puntland Said Abdullahi Deni jmenoval nového
guvernéra oblasti Nugaal; stal se jím Mohamud Hasan MOHAMED „Awil
Matan“
volbou posledních dvou senátorů z osmi skončily volby do Horní sněmovny i
ve státě HirShabelle
Rada pro mír a bezpečnost AU oznámila, že chce prodloužit a rozšířit mandát
mírových operaci v Somálsku v součinnosti s OSN, které by nahradily činnost
dosavadní mise AMISOM, jež 31.12.2021 skončí
Mezinárodní soudní dvůr rozhodl o dlouhodobém sporu mezi Keňou a
Somálskem o mořskou hranici a přilehlá šelfová pole o velikosti 100 km2 se
zásobami ropy a plynu ve prospěch Somálska a doporučil jejich rozdělení
rovným dílem; Keňa však nemíní ani toto smířlivé rozhodnutí nejvyššího soudu
OSN respektovat
vláda odmítla projekt AU na umístění společné stabilizační mise AU a OSN na
území Somálska a trvá na svém „plánu přechodu“, podle kterého má dosavadní
mise AMISOM předat své pravomoci ozbrojeným silám země po skončení
svého působení
na společném zasedání se sešly federální (FEIT) a všechny státní volební
komise (SIEIT), aby připravily proces výběru 27.775 delegátů (volitelů) pro
volby poslanců Sněmovny lidu; komise se zavázaly ukončit volby do 50 dní
volební komise SIEIT státu Jubbaland oznámila, že poslední čtyři senátoři za
tento stát budou zvoleni 21.10.; k dokončení voleb do Horní sněmovny tak
zbývá zvolit dva senátory za státu Galmudug
do města Guriel vstoupily bezpečnostní síly Galmudugu a vytlačily z něj milice
ASWJ

22.10. prezident a předseda vlády se dohodli na okamžitém ukončení kompetenčního
sporu ve věci řízení bezpečnostní rozvědky, který ohrožoval průběh dlouho
odkládaných parlamentních volebních
25.10. v Puntlandu proběhly v okresech Qardho, Eyl a Ufeyn první přímé volby
místních rad s 87 členy na principu „jeden volič – jeden hlas“ od r. 1969; voleb
se zúčastnilo 76 % z celkem 40 tis. registrovaných voličů
26.10. prezident Galmudugu Ahmed Abdi Kariye „Qoorqoor“ obhajoval ofenzivu
svých sil proti milicím ASWJ v okrese Guriel s tím, že všechna diplomatická
řešení byla vyčerpána bez výsledku
27.10. po čtyřdenních bojích s federálními i galmudugskými bezpečnostními silami a
za zprostředkování Rady prezidentských kandidátů, súfistických náboženských
vůdců a místních podnikatelů a politiků opustily jednotky ASWJ okres Guriel,
který původně kontrolovaly milice al-Šabábu
1.11. volbou dvou poslanců Sněmovny lidu z celkem 61, kteří mají zastupovat
Somaliland a tzv. severní území, byly zahájeny volby do dolní komory
federálního parlamentu
6.11. předseda Federální volební komise (FEIT) Mohamed Hassan Irro oznámil,že
volby do Sněmovny lidu oficiálně začnou v týdnu od 8.11.
8.11. duchovní vůdce sunnitských milicí ASWJ Maalim Sheikh Hassan obvinil
federální vládu i správu státu Galmudug z „nešťastného“ útoku na milice, které
byly v oblasti Guriel jen připraveny chránit svou zemi před nepřítelem
9.11. premiér Roble prohlásil, že volby 11. parlamentu země musí skončit do
31.12.2021, aby se země nedostala do ústavního vakua
11.11. v Mogadišu se sešel premiér Roble se členy Národního poradního fóra, aby s
nimi projednal urychlení voleb do Sněmovny lidu ve všech členských státech i
zvláštní oblasti Banadir
13.11. volbou posledních dvou senátorů za stát Galmudug skončily volby do Horní
sněmovny federálního parlamentu
14.11. volební komise SIEIT Somalilandu zahájila proces volby poslanců Sněmovny
lidu na dalších devět mandátů
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2607 (2021), kterou prodloužila embargo na dovoz
zbraní a munice do 15.11.2022 a mandát panelu expertů, kteří na dodržování
embarga dohlížejí do 15.12.2022
18.11. volební komise SIEIT Galmudugu zahájila proces volby poslanců Sněmovny
lidu na prvních pět mandátů
20.11. volební komise Jihozápadního státu zahájila proces volby poslanců Sněmovny
lidu na prvních 11 mandátů
20.11. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal Abdisaid Muse ALI
25.11. předseda vlády nařídil volebním komisím v Puntlandu, Jubbalandu a
HirShabelle, aby okamžitě zahájily volby poslanců Sněmovny lidu, a to za
splnění podmínek průhlednosti, klidného průběhu a nezávislosti volebních
komisí
26.11. Výbor pro řešení volebních sporů zrušil výsledky voleb do Sněmovny lidu za
Jihozápadní stát ve městě Baidoa
28.11. federální vláda navrhla přenést volby poslanců Sněmovny lidu za volební
okrsky Beledweyne (25 mandátů) a Gerbaharey (16 mandátů) do Mogadiša
kvůli obavám, že v nich může dojít k nežádoucímu vměšování místních politiků
7.12. předseda vlády Roble podpořil rozhodnutí Federální volební komise FEIT o
zrušení výsledků ve dvou obvodech za Jihozápadní stát do Sněmovny lidu,
které byly předmětem sporu, jako krok ke zvýšení důvěryhodnosti práce FEIT i
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celého volebního procesu; spory o výsledek voleb ve dvou obvodech v
Galmudugu FEIT dosud zkoumá
Volební komise pro tzv. Severní území a Somaliland (SIEIT) pozastavila
volební proces 16 mandátů do Sněmovny lidu, dokud nebude rozhodnuto o
kvótě pro ženy a transparentnosti voleb v souladu s dříve dohodnutými
volebními postupy (obnoven 12.12.)
Unie prezidentských kandidátů navrhla odložení voleb do Sněmovny lidu, aby
se vyřešily obavy z jejich zmanipulovaného průběhu; nejprve by měl být
zveřejněn seznam 135 tradičních starších, které vybere volební komise FEIT
Federální volební komise (FEIT) obvinila Národní poradní shromáždění (tedy
prezidenty regionálních států) ze zdržování voleb do Sněmovny lidu a požaduje,
aby Puntland, Jubbaland a HirShabelle zahájily volby do 48 hodin, jinak nebude
dosaženo harmonogramem stanoveného termínu dokončení voleb do 24.12.
(dosud bylo zvoleno méně než 30 z 280 členů dolní komory)
volební komise SIEIT Jubbalandu ohlásila zahájení voleb prvních 14 poslanců
za tento stát do Sněmovny lidu
parlamentní výbor zvláštní oblasti Banadir oznámil zahájení voleb pěti
poslanců Sněmovny lidu
neuspokojivý stav průběhu voleb do Sněmovny lidu projednal premiér Roble s
opozicí, prezidenty federálních členských států a Unií prezidentských
kandidátů, jejíž členové se vyslovili pro svolání nové celostátní konference,
která by stanovila nové zásady volebního procesu, vč. nového harmonogramu, a
vyhověla tak stížnostem ze strany kmenových starších, kandidátů i veřejnosti;
předseda vlády však trvá na dodržení stávajících zásad a termínů
po jednání s opozičními skupinami, Unií kandidátů i prezidenty členských států
odvolal premiér předsedu komise, řešící volební spory, Husseina Mohameda
Mohamuda a šest jejích členů poté, co se ohradila proti útokům na její
objektivitu a údajné protežování kandidátů centrální vlády; odvolaní členové
byli obratem nahrazeni novými
prohlášení viceprezidenta státu HirShabelle Yusufa Dagabeeda, že pouze
kandidáti navržení jeho vládou budou zvoleni poslanci Sněmovny lidu vzbudilo
pozdvižení, protože významně porušuje volební pravidla a somálskou ústavu
RB OSN přijala rezoluci č. 2614 (2021), která opět zmocňuje Africkou unii
rozmístit mírovou misi AMISOM na období dalších tří měsíců (měla skončit
31.12.2021), tedy do 31.3.2022
pod vedením místopředsedy Mowlida Matana odvolala poměrem hlasů 15:3
Federální volební komise (FEIT) z funkce svého předsedu Mohameda Hassana
Irra, kterého obvinila z korupce, podílu na krytí volebních podvodů,
nekompetence a z politické angažovanosti
premiér Roble odvolal ministra obrany Hassana Huseeina Hajiho a pověřil ho
funkcí ministra spravedlnosti, zatímco jeho předchůdce v úřadě Abdulkadira
Mohameda Nuura „Jaama“ jmenoval novým ministrem obrany
kvůli nedodržení dohodnutého harmonogramu voleb do Sněmovny lidu, které
měly skončit 24.12., ačkoliv je zvoleno jen 24 poslanců z 275, pozastavil
prezident Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmaajo“ pravomoci premiéra
Robleho, a to do doby než se prošetří jeho nařčení z korupce a zneužití úřední
moci a veřejných fondů
premiér Roble obvinil prezidenta Farmaaja z nezdařeného pokusu o státní
převrat, který mu měl zajistit další setrvání u moci; Roble vyzval prezidenta k
okamžité demisi

guvernér oblasti Mudug Abdilatif Muse NUR „Sanyre“, guvernér oblasti Sool
Abdikarim Adan Haji DIRIYE
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
25.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SRBSKO
7.6. Národní shromáždění schválilo dvoutřetinovou většinou ústavní změny v
oblasti soudnictví, které ji srovnávají s legislativní úpravou EU; následně budou
16.1.2022 předloženy k odsouhlasení všelidovému referendu
SRÍ LANKA
8.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
16.8. změny ve vládě (MZV Gamini Lakshman PEIRIS)
7.12. zemřel guvernér Severozápadní provincie Raja Collure, 9.12. byl novým
guvernérem jmenován admirál Wasantha KARANNAGODA, který se téhož
dne ujal své funkce
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
18.1. Ústavní soud odmítl všechny petice několika opozičních kandidátů na zrušení
výsledků prezidentských voleb z 27.12.2020 z důvodu podvodů a nízké
registraci k volbám (35 %) a jejich vítězem prohlásila Faustina Archange
Touadéru se ziskem 53,16 % odevzdaných hlasů; odmítnutí petenti se poradili o
dalších krocích
22.1. vláda vyhlásila 15-denní výjimečný stav poté, co se ozbrojené skupiny rebelů
snaží obklíčit a dobýt hlavní město Bangui
2.2. Ústavní soud odmítl všechny stížnosti na zmanipulování výsledků I. kola voleb
do Národního shromáždění z důvodů údajných podvodů jako bezdůvodné
3.2. v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu koalice opozičních stran stáhla své
kandidáty z II. kola
12.3. RB OSN přijala rezoluci č. 2566 (2021), kterou se zvyšuje počet členů mise
OSN MINUSCA o 2750 příslušníků ozbrojených sil a 940 policistů
14.3. II. kolo parlamentních voleb rozhodovalo o obsazení 118 mandátů Národního
shromáždění z celkem 140 volebních obvodů (konstituencí), z nichž v 69 dosud
vůbec volby neproběhly a ze 49 nevyšel vítěz z I. kola (údaje o volební účasti
nebyly publikovány)
21.3. Vlastenecká koalice pro změnu (CPC), sdružující šest ozbrojených
vzbouřeneckých milicí, oznámila, že do boje proti současnému režimu ji
povede bývalý prezident François Bozizé
30.3. inaugurace prezidenta Touadéry na další funkční období
6.4. velitel hlavní ozbrojené vzbouřenecké milice „Svaz pro mír ve Středoafrické
republice“ (UPC) Ali Darassa Mahamat oznámil odchod své organizace z
aliance rebelů „Vlastenecká koalice pro změnu“ (CPC) a návrat k Chartúmské
mírové smlouvě z r. 2019, podepsané mezi 16 skupinami vzbouřenců a vládou
5.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Simplice Mathieu SARANDJI
10.6. odstoupil premiér Firmin Ngrébada a jeho vláda
11.6. novým předsedou vlády byl jmenován Henri-Marie DONDRA (úřad nastoupil
15.6.)
23.6. jmenována nová vláda (MZV Sylvie BAÏPO-TEMON)

29.7. RB OSN schválila rezoluci č. 2588 (2021), kterou se prodlužuje embargo na
dovoz zbraní o 12 měsíců, tj. do 31.7.2022, stejně jako mandát panelu expertů
dohlížejících na plnění uložených opatření do 31.8.2022
17.12. prvním slyšením začalo jednání Zvláštního trestního soudu, který vyhledává a
trestá zločiny, spáchané za téměř 20 let trvajícího ozbrojeného konfliktu v zemi
SÚDÁN
7.2. premiér Hamdok rozpustil svou vládu, novou jmenoval 8.2. (MZV Miriam
Sádik AL-MÁHDÍ /Miriam Sadiq al-Mahdi/); do úřadu nastoupila 10.2.
11.2. RB OSN přijala rezoluci č. 2562 (2021), kterou prodloužila mandát panelu
expertů dohlížejících na plnění dříve přijatých opatření do 12.3.2022
5.4. vyhlášen výjimečný stav ve státě Západní Dárfúr, kde dochází ke krvavým
bojům mezi arabskými a nearabskými kmeny etnika Massalitů
2.5. čelný představitel bývalé vzbouřenecké Súdánské armády osvobození (SLA)
Minni MINAWI byl premiérem jmenován guvernérem oblast Dárfúr
11.5. RB OSN přijala rezoluci č. 2575 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
v hraniční oblasti Abyei UNISFA do 25.11.2021
3.6. RB OSN přijala rezoluci č. 2579 (2021), kterým prodloužila mandát mise OSN
UNITAMS do 3.6.2022 a rozšířila oblast jejího působení
5.7. mírové jednotky mise OSN a AU v Dárfúru UNAMID předaly súdánské
armádě
po 13 letech 14 základen k použití místnímu obyvatelstvu, a to na
základě
dohody mezi súdánskou vládou, OSN a AU ze 4.3.
21.9. bezpečnostní síly zmařily pokus sil oddaných bývalému vládci Bašírovi o státní
převrat
14.10. předseda Rady svrchovanosti Abdel Fattah Burhan vyzval premiéra Hamdoka,
aby rozpustil svou vládu, ten to však odmítl
18.10. ministerský předseda Hamdok ustavil krizový štáb, který má řešit současnou
vnitropolitickou krizi vyvolanou napětím mezi civilní a vojenskou složkou
prozatímní správy měsíc před plánovaným předáním plné moci civilistům v
listopadu 2021
25.10. vojenské jednotky zatkly předsedu vlády Abdalláha Hamdoka s několika
ministry a obsadily strategické pozice v hlavním městě; dosavadní předseda
Rady svrchovanosti generál Abdel Fattah Burhan ohlásil její rozpuštění,
ukončení dohody s civilisty o jejich podílu na moci a rozpuštění vlády;
současně vyhlásil v zemi výjimečný stav a přislíbil konání všeobecných voleb v
červenci 2023
11.11. vrchní velitel ozbrojených sil genpor. Abdel Fattah Abdal Rahman BURHAN
jmenoval novou 14-člennou Radu svrchovanosti, do jejíhož čela se postavil;
tentokrát v ní jsou výhradně příslušníci ozbrojených sil
15.11. RB OSN přijala rezoluci č. 2606 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNISFA do 15.12.2021
21.11. ustavena přechodná úřednická vláda, kterou povede dosavadní premiér
Abdalláh HAMDOK
22.11. 12 členů bývalé Hamdokovy vlády, vč. ministryně zahraničí Mariam Sadiq alMahdi, odstoupilo z funkce
1.12. úřadujícím ministrem zahraničí jmenován Abdalla Omar BASHIR
12.12. premiér Hamdok provedl změny ve vládě (MZV zůstává)
15.12. RB OSN přijala rezoluci č. 2609 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
UNISFA do 15.5.2022

SVALBARD
24.6. úřad guvernéra nastoupil Lars FAUSE
SVATÁ HELENA
13.10. parlamentní volby do Zákonodárné rady se 13 členy se konaly za účasti 60,18 %
registrovaných voličů, 0,38 % odevzdaných hlasů bylo neplatných
25.10. ustavující schůze Zákonodárné rady zvolila jejím předsedou Cyrila GUNNELLa a hlavní ministryní Julii Dorne THOMAS
01/21 úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupila Fiona Maria KILPATRICK
22.4. úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupil Steve Thomas TOWNSEND
07/21 úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupila Fiona Maria KILPATRICK
10/21 úřad administrátora Tristan da Cunha nastoupil Steve Thomas TOWNSEND
SVATÁ LUCIE
26.7. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 18 členy proběhly za volební
účasti 51,08 % registrovaných voličů, neplatných a prázdných volebních lístků
bylo odevzdáno 1,90 %
28.7. předsedou vlády byl zvolen Philip Joseph PIERRE
30.7. jmenována nová vláda (MZV Alva Romanus BAPTISTE), která 5.8. složila
ústavou předepsaný slib
17.8. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Claudius J. FRANCIS a předsedou
Senátu Stanley FELIX
11.11. britská královna jmenovala úřadujícím generálním guvernérem Cyrila Errola
Melchiadese CHARLES-e; slib složil téhož dne
SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV
18.7. v 1. kole prezidentských voleb nejlépe uspěli Carlos Manuel Vila Nova se
39,47 % a Guilherme Posser da Costa se 20,75 % odevzdaných hlasů a
postoupili do 2. kola 8.8.; na dalších místech skončili Delfim Das Neves
(16,88 %), Abel Bom Jesus (3,58 %), Maria Das Neves Ceita Baptista de Sousa
(3,32 %), Júlio Silva (1,99 %) a Victor Monteiro (1,63 %); dalších 11 kandidátů
získalo méně než 1 % odevzdaných hlasů a jejich výsledek nebyl zveřejněn
(Manuel do Rosário, Carlos Stock, Eugénio Tiny, Jorge Amado, Aurélio Pires
Quaresma Martins, Migues João Bonfim, Roberto Garrido, Elsa Garrido, Olinto
Das Neves, Carlos Filomeno Agostinho Das Neves a Elsa Maria Teixeira de
Barros Pinto); volební účast dosáhla 67,76 %, prázdné volební lístky 0,76 % a
neplatné volební lístky 2,15 %
8.8. 2. kolo prezidentských voleb bylo z původního termínu kvůli trvajícímu jednání
o protestech proti výsledkům 1. kola přeloženo nejprve na 29.8. a nakonec na
5.9.2021
13.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
1.9. prezident Evaristo Carvalho, jehož mandát skončí 3.9. a tedy ještě před
odloženým 2. kolem prezidentských voleb, oznámil, že zůstane v úřadě až do
inaugurace nového prezidenta, k níž mělo dojít 29.9.
5.9. ve 2.kole byl prezidentem zvolen Carlos Manuel VILA NOVA, kterého za
volební účasti 65,32 % registrovaných voličů volilo 57,54 % z nich, zatímco
Guilherme Posserovi da Costa odevzdalo hlas 42,46 % voličů (inaugurace
2.10.), 1,86 % voličů odevzdalo neplatný nebo prázdný hlasovací lístek
13.10. jmenováni první členové vlády (MZV Edite TEN JUÁ zůstává)

SVAZIJSKO – ESWATINI
15.7. král vyzval ke svolání veřejného fóra sibaya na 16.7. do královského paláce
Ludzidzini k projednání pro-demokratických protestů, které v zemi probíhají od
června a vyžádaly si na 50 obětí; protestanti žádají zrušení absolutistické
monarchie a stát s voleným parlamentem a předsedou vlády
16.7. král jmenoval novým předsedou vlády Cleopase Sipho DLAMINI-ho (úřadu se
ujal 19.7.), ministryní zahraničí zůstává Thuli DLADLA
2.11. po jednání s vedením regionálního uskupení SADC vyslovil král souhlas s
uspořádáním Fóra národního dialogu, které má řešit zesilující protesty
veřejnosti proti absolutismu
SÝRIE
18.4. Lidové shromáždění rozhodlo o konání prezidentských voleb 26.5.
3.5. Ústavní soud schválil tři z 51 přihlášených kandidátů do nadcházejících
prezidentských voleb: Bašára Assáda, Abdalláha Sallúma Abdalláha a
Mahmúda Ahmada Maraího
26.5. v prezidentských volbách byl za účasti 78,64 % registrovaných voličů zvolen
opět Bašár ASSÁD /Bashar al-Assad/, který obdržel 95,19 % odevzdaných
hlasů (inaugurace 17.7.); za ním skončili Mahmúd Ahmad Maraí /Mahmoud
Ahmed Mari/ se 3,31 % a Abdalláh Sallúm Abdalláh /Abdullah Salloum
Abdullah/ s 1,50 % odevzdaných hlasů
1.8. prezident pověřil premiéra Husseina ARNOUS-e sestavením nové vlády
10.8. prezident potvrdil složení nové vlády (MP Hussein ARNOUS, MZV Faisal
MEKDAD)
5.9. předsedou Lidového shromáždění byl znovu zvolen Hammouda SABBAGH
ŠALOMOUNOVY OSTROVY
24.11. davy protestujících se pokusily obsadit parlament a svrhnout premiéra
Manasseha Sogavareho; násilné nepokoje byly vyprovokovány čínskými
obchodníky z ostrova Malaita, kteří protestují proti spolupráci ostrovů s ČLR
poté, co země v r. 2019 po 36 letech přerušila diplomatické styky s
Tchajwanem
25.11. australský premiér oznámil, že na žádost vlády Šalomounových ostrovů vyšle
země příslušníky policejních a vojenských sil na ochranu veřejného pořádku
před násilnými nepokoji
6.12. opozici se nepodařilo prosadit, aby parlament vyslovil nedůvěru premiéru
Sogavaremu, neboť jen 15 poslanců návrh na nedůvěru podpořilo, 32 hlasovalo
proti a dva se zdrželi
ŠPANĚLSKO
21.5. Generalitat zvolil poměrem hlasů 74:61 předsedou regionální vlády Katalánska
Pere ARAGONÉS-e i GARCIA-u (úřad nastoupil 24.5.)
26.5. nastoupila do úřadu nová vláda Katalánska (MZV Victòria ALSINA
BURGUÉS)
10.7. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován José Manuel
ALBARES BUENO
12.7. novým předsedou Senátu byl zvolen Ander GIL GARCÍA

ŠVÉDSKO
21.6. poměre䫘m hlasů 181:109 při 51 abstencích vyslovil Říšský sněm nedůvěru
vládě premiéra Löfvena, která musí odstoupit nebo vypsat nové parlamentní volby
28.6. předseda vlády Stefan Löfven podal demisi
29.6. předseda Říšského sněmu pověřil sestavením vlády Ulfa KRISTERSSON-a
1.7. Ulf Kristersson oznámil, že se mu nepodařilo sestavit vládu a vrátil mandát
předsedovi Říšského sněmu; ten vzápětí požádal o vytvoření nové vlády
stávajícího premiéra Stefana Löfvena
5.7. Stefan Löfven ohlásil předsedovi Říšského sněmu, že získal dostatečnou
poslaneckou podporu pro svou vládu, a 7.7. jím byl nominován na funkci
premiéra
7.7. poměrem hlasů 116:173 při 60 abstencích potvrdil parlament premiérem
Stefana LÖFVEN-a (k jeho sesazení bylo třeba 175 hlasů proti)
9.7. premiér Löfven jmenoval novou vládu v nezměněném složení (MZV Ann
LINDE)
22.8. premiér Stefan Löfven oznámil, že v listopadu rezignuje na svou funkci (stalo
se tak 10.11.)
11.11. předseda Říšského sněmu požádal Evu Magdalenu ANDERSSON-ovou o
vytvoření nové vlády
24.11. Říšský sněm schválil Magdalenu Anderssonovou ve funkci předsedkyně vlády,
když ze 349 členů ji odmítlo jen 174; 117 poslanců ji podpořilo a 57
abstenovalo, takže splnilo ústavní podmínku, že absolutní většina poslanců
nehlasovala proti ní
24.11. poté, co koaliční partner sociálních demokratů, Strana zelených, opustil vládu
na protest proti jejímu schválení rozpočtu na r. 2022 s krajní pravicí, premiérka
Anderssonová odstoupila
25.11. předseda Říšského sněmu znovu nominoval Magdalenu Anderssonovou
předsedkyní vlády s tím, že jeho nominaci sněm projedná 29.11.
29.11. poměrem hlasů 101 pro, 173 proti a 75 abstencí schválil Říšský sněm do funkce
předsedkyně vlády opět Evu Magdalenu ANDERSSON
30.11. jmenována nová vláda (MZV Ann LINDE), která se téhož dne ujala funkce
ŠVÝCARSKO
1.1. úřad prezidenta nastoupil Guy PARMELIN
29.11. předsedou Rady států byl zvolen Thomas HEFTI a předsedkyní Národní rady
Irène KÄLIN
8.12. parlament zvolil 156 hlasy ze 197 možných prezidentem na rok 2022 Ignazia
CASSIS-e a 158 hlasy z 204 možných viceprezidentem Alaina BERSET-a;
funkci nastoupí 1.1.2022
TANZÁNIE
17.3. zemřel prezident John Pombe Joseph Magufuli; úřad převzala viceprezidentka
Samia Suluhu HASSAN, která jej bude vykonávat po zbytek pětiletého
mandátu svého předchůdce, jenž začal vloni (inaugurace 19.3.)
30.3. parlament potvrdil jmenování dosavadního ministra financí Dr. Philipa Isidora
MPANGO-a novým viceprezidentem
31.3. nástup nového viceprezidenta do úřadu a související změny ve vládě; novou
ministryní zahraničí jmenována Liberata MULAMULA (nástup do úřadu 6.4.)
13.9. změny ve vládě (MZV zůstává)

TCHAJ-WAN
9.10. při oslavách 110. výroční revoluce, která v r. 1911 svrhla císařskou monarchii,
přislíbil prezident ČLR Si Ťin-pching mírové připojení „odtrženecké
provincie“ Tchaj-wanu, a to na základě principu „jedna země, dva
systémy“ jako je tomu v případě Hong-kongu a Macaa; tchajwanská prezidenta
tuto myšlenku obratem odsoudila
TIBET – XIZANG
27.5. předsedou exilové vlády se stal Penpa TSERING
8.10. předsedou regionální vlády autonomní oblasti ČLR se stal Yan Jinhai
TOBAGO
25.1. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Tobaga s 12 členy proběhly za
účasti 51,84 % registrovaných voličů
2.3. kvůli nerozhodnutému výsledku voleb 25.1. do Poslanecké sněmovny Tobaga a
její následující neschopnosti zvolit hlavního tajemníka, přijal parlament
Trinidadu a Tobaga (Poslanecká sněmovna 19.2. a Senát 2.3.) zákon, který
zvyšuje počet členů Poslanecké sněmovny Tobaga ze 12 na 15 členů a nařizuje
konání nových voleb poté, co budou delimitovány tři nové volební obvody
(konstituence)
6.12. opakované parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Tobaga s 15 členy se
konaly za účasti 56,97 % registrovaných voličů
9.12. na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny byla její předsedkyní zvolena Abby
Tinica TAYLOR a hlavním tajemníkem Farley Chavez AUGUSTINE
TOKELAU
8.3. předsedou Rady pro trvalou vlády (Ulu-o-Tokelau) na rok 2021 byl zvolen
náčelník (faipule) atolu Atafo Kelihiano (Kerisiano) KALOLO
TONGA
18.11. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 26 členy se konaly za
volební účasti 61,9 % oprávněných voličů
20.11. prozatímním předsedou Zákonodárného shromáždění byl ustaven Lord TANGI
15.12. předsedou Zákonodárného shromáždění byl znovu zvolen Lord FAKAFANUA
15.12. parlament zvolil novým předsedou vlády Siaosi ´Ofakivahafolau SOVALENIho, pro kterého hlasovalo 16 poslanců, zatímco pro ´Aisake Ekeho deset;
premiéra ještě musí formálně jmenovat král (stalo se tak 28.12. k datu 27.12.)
28.12. oznámeno složení nové vlády (MZV Fekitamoeloa ´UTOIKAMANU)
TRINIDAD A TOBAGO
2.3. kvůli nerozhodnutému výsledku voleb 25.1. do Poslanecké sněmovny Tobaga a
její následující neschopnosti zvolit hlavního tajemníka, přijal parlament
(Poslanecká sněmovna 19.2. a Senát 2.3.) zákon, který zvyšuje počet členů
Poslanecké sněmovny Tobaga ze 12 na 15 členů a nařizuje konání nových voleb
poté, co budou delimitovány tři nové volební obvody (konstituence)
19.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
21.10. Volební kolegium, sestávající ze 72 členů Poslanecké sněmovny a Senátu,
zamítlo poměrem hlasů 47:24 návrh na odvolání prezidentky Pauly-Mae
Weekesové z úřadu

TUNISKO
16.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
25.1. prezident Saïd oznámil, že změny ve vládě nepotvrdí
25.7. v důsledku protestů obyvatel proti vládní politice kolem pandemie Covid-19
odvolal prezident předsedu vlády Mechichiho a pozastavil činnost parlamentu
24.8. prezident prodloužil pozastavení činnosti parlamentu a s tím spojené platnosti
parlamentní imunity z 25.7. na neurčito
22.9. prezident Saíd vydal dekret, kterým opět prodloužil pozastavení činnosti
Národního shromáždění na neurčito
29.9. prezident Kaïs Saïd požádal Najlu BOUDEN ROMDHANE-ovou o sestavení
nové vlády
11.10. jmenována nová vláda (MZV Othman JERANDI)
14.12. prezident Kaïs Saïd oznámil, že činnost parlamentu bude pozastavena do
nových parlamentních voleb, které se uskuteční 17.12.2022; na 25.7.2022 bude
také svoláno celostátní referendum o nové ústavě země, kterému bude od ledna
2022 předcházet veřejné projednávání a konzultace připravovaných ústavních
reforem
TURECKO
1.12. změny ve vládě (MZV zůstává)
TURKMENISTÁN
28.3. parlamentní volby 48 z 56 členů Lidové rady (Halk Maslahaty) 231 členy
oblastních rad se uskutečnily za účasti 98,7 % z nich; zbývajících osm členů
rady jmenuje prezident
14.4. předsedou
Lidové
rady byl
zvolen
Gurbanguly Myliktulijevič
BERDYMUCHAMMEDOV
1.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
TURKS A CAICOS
19.2. parlamentní volby do Shromáždění (House of Assembly) s 21 členy se konaly za
volební účasti 76,74 % registrovaných voličů
20.2. novým předsedou vlády byl zvolen Charles Washington MISICK
22.2. jmenována nová vláda
5.3.
předsedou Shromáždění byl zvolen Gordon BURTON
TUVA
7.4. ruský prezident přijal rezignaci hlavy republiky Šolbana Kara-oola a úřadující
hlavou republiky jmenoval Vladislava Tovariščtajoviče CHOVALYG-a
19.9. ve volbách hlavy republiky - předsedy vlády byl zvolen Vladislav
Tovariščtajovič CHOVALYG
se ziskem 89,79 % odevzdaných hlasů
(inaugurace 28.9.); na
dalších místech za volební účasti 90,7 %
registrovaných
voličů skončili Čojgana Šivit-oolovna Saden-ool (3,08 %),
Ajlanmaa
Chomuškujevna Kan-ool (2,55 %), Vladimir Vasiljevič Česnokov
(1,97 %) a
Andrej Aldyn-oolovič Sat (1,13 %)
5.10. hlava vlády – předseda vlády Chovalyg jmenoval do funkce náměstka předsedy
vlády a vedoucího jejího aparátu Sergeka Sergejeviče CHERTEK-a

TUVALU

01/21 úřadujícím generálním guvernérem se stal Samuelu TEO
28.9. úřad generálního guvernéra nastoupil Tofiga Vaevalu FALANI
UGANDA
14.1. v prezidentských volbách zvítězil za účasti 57,22 % registrovaných voličů
Yoweri Tibuhaburwa Kaguta MUSEVENI, který získal 58,64 % odevzdaných
hlasů (inaugurace 12.5.), za ním skončili Robert Ssentamu Kyagulanyi
(34,83 %), Patrick Oboi Amuriat (3,24 %), generál Gregory Mugisha
Muntuyera (0,65 %), Norbert Mao (0,56 %), generálporučík Henry
Tumukunde (0,50 %), Joseph Kabuleta (0,44 %), Nancy Kalembe (0,38 %),
John Katumba (0,36 %), Fred Mwesigye (0,25 %) a Willy Mayambala
(0,15 %),
neplatné a prázdné hlasy (3,68 %)
14.1. parlamentní volby do Národního shromáždění s 529 členy proběhly za volební
účasti 57,22 % registrovaných voličů
16.1. předseda Volební komise Simon Mugenyi Byabakama prohlásil vítězem voleb
stávajícího prezidenta Yoweri Museveniho a vyzval jeho hlavního rivala
Kyagulanyiho k předložení důkazů o údajném zmanipulování voleb
25.1. Platforma pro národní jednotu (NUP), za kterou kandidoval v prezidentských
volbách Robert Kyagulanyi, obvinila ugandskou vládu, že ozbrojeným útokem
na jeho dům a následujícím domácím vězením mu chce zabránit, aby mohl
soudu předložit petici, v níž napadá výsledek zfalšovaných voleb
1.2. opoziční kandidát Kyagulanyi podal soudu oficiální stížnost proti výsledkům
prezidentských voleb, které byly podle jeho poznatků zfalšovány; požaduje
opakování voleb (kvůli podjatosti soudců Nejvyššího soudu ji 22.2. raději
stáhl)
24.5. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Jacob L´Okori OULANYAH
8.6. prezident Museveni jmenoval novou vládu s 81 členy, v níž se viceprezidentkou
stala Jessica ALUPO, předsedkyní vlády Robinah NABBANJA a ministrem
zahraničí Jeje ODONGO (nástup úřadu 22.6.)
14.6. Národní shromáždění potvrdilo ve funkci vicepezidentku i předsedkyni vlády
24.6. novým velitelem ozbrojených sil byl jmenován generál Wilson MBADI, jeho
zástupcem generál Peter ELWELU a velitelem pozemního vojska generál
Mahoozi KAINERUGABA
UKRAJINA
7.10. Nejvyšší rada odvolala z funkce svého předsedu Dmytra Razumkova, kterého
8.10. nahradil Ruslan Oleksijevyč STEFANČUK
URUGUAY
28.2. předsedou Poslanecké sněmovny byl zvolen Luis Alfredo FRATTI SILVEIRA
(nástup 1.3.), jehož mandát trvá do 28.2.2022
USA
2.1. federální soudce v Texasu Jeremy Kernodle zamítl žalobu republikánského
texaského poslance Louie Gohmerta, která měla zabránit viceprezidentu
Pencemu potvrdit konečný výsledek prezidentských voleb a tak zvrátit nástup J.
Bidena do úřadu prezidenta
2.1. skupina 11 republikánských senátorů vedená Tedem Cruzem z Texasu požaduje
audit volebních výsledků v tzv. nerozhodnutých státech a ustavení komise, která
by vyšetřila údajné rozsáhlé volební podvody, jež má audit potvrdit; Kongres
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však nemá ústavní právo žádat audit hlasů, které byly odevzdány ve volbách, a
Senát takové požadavky vznesené na hlasování v Arizoně a Pennsylvánii 6.1.
odmítl
předsedkyní Sněmovny reprezentantů byla zvolena opět Nancy Patricia
PELOSI, pro kterou hlasovalo 216 poslanců, zatímco pro republikána Kevina
McCarthyho jen 209
po přerušení způsobeném ozbrojeným útokem davu Trumpových přívrženců na
Kapitol pokračoval Kongres v jednání o výsledku prezidentských voleb, které
obě komory Kongresu na společném zasedání potvrdily
prezident Biden nominoval na funkci ministra spravedlnosti a generálního
prokurátora USA Merricka Briana GARLAND-a
na protest proti vystupování prezidenta Trumpa v posledních dnech, kdy vyzval
své stoupence k obsazení Kongresu, odstoupily ministryně dopravy Elaine
Chaová (k 11.1.) a školství Betsy DeVosová (k 8.1.); úřadujícím ministrem
školství se stal Mick ZAIS
prezident Biden nominoval na úřad ministryně obchodu Ginu Marii
RAIMONDO-vou; ministrem práce se má stát Martin Joseph WALSH
prezident Biden nominoval na funkci ředitele Ústřední zpravodajské služby
CIA Williama Josepha BURNS-e
Sněmovna reprezentantů zahájila přípravu sesazení prezidenta Trumpa, kterého
obvinila z podněcování vzpoury proti ústavnímu pořádku, když téměř 160 jejích
členů se podepsalo pod příslušný návrh zákona z pera poslanců Teda Lieu a
Davida Cicillineho
s okamžitou platností odstoupil úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Chad
Wolf, úřadujícím ministrem se stal Peter T. GAYNOR; úřadujícím ministrem
dopravy se stal Steven G. BRADBURY
Sněmovna reprezentantů schválila poměrem hlasů 223:205 rezoluci, vyzývající
viceprezidenta, aby použil odst. 4 ústavního dodatku č. 25, zbavil prezidenta
Trumpa prezidentských pravomocí a sám se stal úřadujícím prezidentem;
viceprezident Pence však tento požadavek parlamentu odmítl a dal tak důvod k
pokračování procesu sesazení prezidenta (impeachmentu)
Sněmovna reprezentantů schválila poměrem 232:197 hlasům při pěti abstencích
ústavní žalobu na Donalda Trumpa a postoupila ji k rozhodnutí Senátu
pro ztrátu důvěry v prezidenta Trumpa odstoupil ministr zdravotnictví a sociální
péče Alex Azar
inaugurace prezidenta Josepha Robinette BIDEN-a, Jr. a viceprezidentky
Kamaly Devi HARRIS-ové do úřadu
úřad předsedy Senátu pro tempore nastoupil Patrick Joseph LEAHY
úřadujícím ministrem zahraničí jmenoval prezident Daniela B. SMITH-e, který
bude funkci vykonávat do schválení nominovaného Antony Blinkena Senátem
poměrem hlasů 84:10 schválil Senát prvního člena nové administrativy,
ředitelku Národního zpravodajství Avril Danicu HAINES, která téhož dne
složila slib a ujala se funkce
Senát potvrdil 93 hlasy proti dvěma Lloyda Jamese AUSTIN-a III. ministrem
obrany; funkce se ujal téhož dne
Senát potvrdil poměrem hlasů 84:15 Janet Louise YELLEN-ovou na funkci
ministryně financí; do úřadu nastoupila 26.1.
Sněmovna reprezentantů oficiálně předala Senátu ústavní žalobu na Donalda
Trumpa

26.1. Senát potvrdil (78:22) Antony Johna BLINKEN-a ve funkci ministra zahraničí
(funkce se ujal téhož dne)
2.2. Senát schválil (56:43) nominaci Alejandra N. MAYORKAS-e na úřad ministra
vnitřní bezpečnosti, který se téhož dne složením slibu ujal funkce; poměrem
hlasů 86:13 Senát také schválil nového ministra dopravy Petera Paula
Montgomery BUTTIGIEG-a (nástup 3.2.)
8.2. Senát potvrdil poměrem hlasů 87:7 do funkce ministra pro záležitosti veteránů
Denise Richarda McDONOUGH-a (nástup 9.2.)
9.2. Senát začal projednávat druhou ústavní žalobu proti Donaldu Trumpovi a
zahájil soudní řízení
14.2. většinou hlasů (57:43) uznal Senát Donalda Trumpa vinným z podněcování
vzpoury a útoku na sídlo Kongresu 6.1.2021; protože však rozsudek nedosáhl
ústavou požadované podpory 2/3 většiny, tedy alespoň 67 hlasů, nenabyl
účinnosti
15.2. předsedkyně Sněmovny reprezentantů Pelosiová oznámila, že Kongres ustaví
nezávislou komisi k vyšetření útoku stoupenců Donalda Trumpa na Kapitol
6.1., obdobnou komisi zřízené k vyšetřování teroristického útoku na Světové
obchodní centrum v New Yorku 11.9.2001
23.2. Senát potvrdil jmenování Lindy THOMAS-GREENFIELD velvyslankyní u
OSN (poměrem hlasů 78:20) a Thomase Jamese VILSACKA ministrem
zemědělství (poměrem hlasů 92:7); oba se svých funkcí ujali 24.2.
25.2. poměrem hlasů 64:35 potvrdil Senát Jennifer Mulhern GRANHOLM ve funkci
ministryně energetiky
1.3. Senát schválil poměrem hlasů 64:33 novým ministrem školství Dr. Miguela
Ángela CARDONA-u, který se funkce ujal 2.3.
2.3. Senát potvrdil (84:15) ve funkci ministryně obchodu Ginu Marii RAIMONDO,
která vzápětí odstoupila z funkce guvernérky státu Rhode Island (nastoupila
3.3.)
3.3. prezident stáhl nominaci Neery Tandenové na funkci ředitelky Úřadu pro
rozpočet a správu, která o to požádala kvůli odporu členů příslušného senátního
výboru
10.3. Senát potvrdil Marciu Louise FUDGE (66:43) a Merricka Briana GARLANDA
(70:30) do funkce ministryně bydlení a rozvoje měst (úřad nastoupila 10.3.),
resp. ministra spravedlnosti a generálního prokurátora (funkci převzal 11.3.);
Senát současně poměrem hlasů 66:34 potvrdil nominaci Michaela S. REGANA
na funkci ředitele Agentury pro ochranu životního prostředí (nastoupil 11.3.)
15.3. Senát potvrdil poměrem hlasů 51:40 do funkce ministryně vnitra Debru Anne
HAALAND (úřad převzala 16.3.)
17.3. do funkce zmocněnce pro zahraniční obchod schválil Senát jednomyslně (98:0)
Katherine Chi TAI
18.3. poměrem hlasů 50:49 potvrdil Senát Xaviera BECERRA-u na funkci ministra
zdravotnictví a sociálních služeb (slib složil 19.3.) a Williama Josepha
BURNS-e na funkci ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) (nástup do
úřadu 23.3.)
19.3. prezident nominoval na funkci ředitele Národního úřadu pro letectví a vesmír
(NASA) Clarence Williama NELSON-a III.
22.3. Senát schválil poměrem hlasů 68:29 nominaci Martina Josepha WALSH-e na
úřad ministra práce (nástup 23.3.)

20.4. vláda formálně podpořila požadavek radnice hlavního města Washingtonu na
vyhlášení dosavadního území Dictrict of Columbia 51. členským státem USA
(22.4. tak učinila i Sněmovna reprezentantů)
14.9. referendum o odvolání demokratického guvernéra Gavina Newsoma vyvolala
opoziční Republikánská strana v Kalifornii, kde shromáždila 1,5 milionu hlasů
pod petici o konání referenda; za účasti 57,79 % registrovaných voličů, se jich
7,899 mil. (61,98 %) vyslovilo proti odvolání, 4,846 mil. (38,02 %) odvolání
podpořilo
12.11. prezident Biden nominoval na další čtyři roky do funkce předsedy Federálních
rezerv znovu Jerome Hayden POWELL-a
UZBEKISTÁN
24.10. v prezidentských volbách byl znovu zvolen hlavou státu Šavkat Miromonovič
MIRZIJOJEV, který za volební účasti 80,42 % registrovaných voličů získal
podporu 80,31 % z nich; na dalších místech skončili Maqsuda Azizovna
Vorisova (6,65 %), Ališer Keldijevič Qodirov (5,49 %), Narzullo Naimovič
Oblomurodov (4,15 %) a Bahrom Abduhalimov (3,40 %), neplatné a prázdné
hlasy činily 0,24 %
VÁNOČNÍ OSTROV
16.10. volby do Ostrovní rady (Shire Council) s 9 členy (předseda Gordon Sinclair
THOMSON)
VANUATU
15.6. předsedou Parlamentu byl zvolen Simeon Davidson SEOULE
18.6. Nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí bývalého předsedy parlamentu o vyloučení
19 členů, vč. premiéra Boba Loughmana, protože se nezúčastnili tří po sobě
jdoucích zasedání; zůstávají však poslanci a odvolali se
29.6. návrh na vyslovení nedůvěry premiéru Loughmanovi v parlamentu neprošel,
protože proti němu hlasovalo 27 z 52 poslanců
16.7. Apelační soud potvrdil kroky předsedy parlamentu z 8.6. prohlásit mandát 19
jeho členů za skončený, potvrdil však nové slyšení, které má ověřit, že bývalí
poslanci svá křesla skutečně uvolnili
6.9. Apelační soud rozhodl, že 19 poslanců, vč. premiéra Boba Loughmana
neuvolnilo svá poslanecká místa v Parlamentu
29.10. Apelační soud odmítl odvolání Nejvyššího soudu proti rozhodnutí ze 6.9., a tak
potvrdil legalitu vlády premiéra Loughmana
VATIKÁN
1.10. prezidentem Pontifikální komise pro Městský stát Vatikán a prezidentem jeho
gubernia byl jmenován Fernando VÉRGEZ ALZAGA
VELKÁ BRITÁNIE
1.5. předsedou Sněmovny lordů se stal Lord John Francis, Baron McFALL of
Alcluith
15.9. změny ve vládě, novou ministryní zahraničí se stala Elizabeth Mary TRUSS
VENEZUELA
5.1. na ustavující schůzi Národního shromáždění byl jeho předsedou zvolen Jorge
Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ

15.8. po dvoudenních jednáních mezi vládou a zástupci opozice v Mexiku došlo k
propuštění několika politických vězňů na znamení dobré vůle vlády před
jednáním s opozicí o řešení politické krize
19.8. změny ve vládě (MZV Félix Ramón PLASENCIA GONZÁLEZ)
21.11. po několikaleté přestávce se v místních volbách za účasti 41,8 % registrovaných
voličů zúčastnili i delegáti opozice, kteří získali úřad guvernéra ve třech z 23
států (Zulia, Nueva Esparta a Cojedes); zbytek míst obsadili kandidáti vládní
Socialistické strany
VIETNAM
31.3. předsedou Národního shromáždění byl zvolen Vuong Dinh HUE
2.4.
Národní shromáždění uvolnilo hlasy 446 poslanců ze 452 předsedu vlády
Nguyen Xuan Phuce z funkce, a tak mu umožnilo kandidovat na funkci
prezidenta; současného prezidenta Nguyen Phu Tronga pak hlasy 438 poslanců
ze 440 hlasujících uvolnilo z funkce
5.4.
poměrem hlasů 468:0 zvolilo Národní shromáždění novým prezidentem
Nguyen Xuan PHUC-e, který se vzápětí složením slibu ujal funkce; následně
byl 462 hlasy ze 466 zvolen předsedou vlády Pham Minh CHINH, který se
rovněž téhož dne ujal svého úřadu
7.4. premiér představil parlamentu návrh na složení vlády (MZV Bui Thanh SON),
který byl 8.4. Národním shromážděním přijat
23.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s maximálně 500 členy se
uskutečnily za účasti 99,60 % registrovaných voličů
26.7. poměrem hlasů 483:0 zvolilo Národní shromáždění prezidentem znovu
Nguyena Xuan Phuce, zatímco poměrem hlasů 479:0 byl ve funkci předsedy
vlády potvrzen Pham Minh Chinh
28.7. parlament potvrdil složení nové vlády (MZV Bui Thanh SON)
VNITŘNÍ MONGOLSKO - NEI MONGGOL
5.8. úřadující předsedkyní vlády byla jmenována Wang Lixia
9.9. řádnou předsedkyní vlády byla zvolena Wang Lixia
WAKE
20.1. úřadujícím guvernérem se stal Craig A. SMITH
WALES
6.5. parlamentní volby do Welšského Národního shromáždění (Senedd Cymru) se
60 členy se konaly za volební účasti 46,5 % registrovaných voličů
12.5. na ustavující schůzi zvolilo Welšské Národní shromáždění bez protikandidáta
prvním ministrem Marka DRAKEFORD-a (úřad nastoupil 13.5.) a svou
předsedkyní opět Elin JONES-ovou, pro kterou hlasovalo 35 poslanců, zatímco
pro Russella George jenom 25
WALLIS A FUTUNA
11.1. úřad vrchního správce převzal Hervé Jean Albert JONATHAN
ZAMBIE
14.5. 90 dní před termínem parlamentních voleb 12.8. bylo rozpuštěno Národní
shromáždění jak vyžaduje ústava

11.6. Ústavní soud rozhodl, že stávající prezident Edgar Chagwa Lungu může potřetí
kandidovat na úřad prezidenta, protože výkon funkce po zbytek mandátu za
zemřelého předchůdce Michaela Satu v letech 2015-2016 nelze považovat za
plnohodnotný mandát v délce pěti let, jak stanoví ústava, omezující dobu
výkonu funkce prezidenta na dva po sobě následující mandáty v délce pěti let
12.8. prezidentské volby vyhrál Hakainde HICHILEMA, když za volební účasti
70,61 % registrovaných voličů získal podporu 59,02 % z nich (inaugurace
24.8.); za ním skončili Edgar Chagwa Lungu (38,71 %), Harry Kalaba
(0,52 %), Andyford Banda (0,41 %), Fred M´membe (0, 34 %), Highvie
Hambulo Hamududu (0,22 %), Chishala Kateka (0,17 %), Charles Chanda
(0,14 %), Lazarus Chisela (0,11 %), Nevers Mumba (0,10 %), Enock Tonga
(0,06 %), Musonda Trevor Selwyn Mwamba (0,06 %), Sean Tembo (0,04 %),
Stephen Nyirenda (0,04 %), Kasonde Mwenda (0,03 %) a Richard Silumbe
(0,03 %), neplatné a prázdné hlasovací lístky (2,55 %)
12.8. parlamentní volby do Národního shromáždění se 167 členy s tím, že ve třech
obvodech (Mandevu, Lusaka Central a Mpulungu) se uskuteční později z
technických důvodů, proběhly za volební účasti 70,61 % registrovaných voličů
24.8. inaugurace prezidenta Hakainde Hichilemy a viceprezidentky Mutale
NALUMANGO-vé
3.9. předsedkyní Národního shromáždění byla zvolena Nelly Butete KASHUMBA
MUTTI
7.9. jmenována nová vláda (MZV Stanley KAKUBO)
ZANZIBAR
2.3. slib složil nový viceprezident Othman Masoud OTHMAN SHARIF, který ve
funkci nahradil 17. února zemřelého Seifa Sharifa Hamáda
ZÁPADNÍ SAHARA
29.10. RB OSN přijala rezoluci č. 2602 (2021), kterou prodloužila mandát mise OSN
MINURSO do 31.10.2022
ZIMBABWE
20.1. zemřel ministr zahraničí Sibusio Moyo, jeho portfolio dočasně převzal ministr
středního a vyššího školství Amon MURWIRA
8.2. novým ministrem zahraničí byl jmenován Frederick SHAVA
1.3. odstoupil druhý viceprezident Kembo Mohadi
EVROPSKÁ UNIE
28.4. poměrem hlasů 660:5 při 32 abstencích schválil Evropský parlament dohodu
EU s Velkou Británií o vzájemném obchodu po odchodu Británie z EU
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