ZMĚNY A DOPLŇKY ZA ROK 2005
ABCHÁZSKO
12.1. v opakovaných prezidentských volbách byl zvolen novou hlavou státu Sergej
Vasiljevič BAGAPŠ, který získal přes 90 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho
největší protikandidát Yakub Lakoba 4,5 %
I/05 nově zvolený prezident Bagapš odmítl návrh prezidenta Saakašviliho na
autonomii území v rámci Gruzie a zopakoval požadavek plné nezávislosti na
Tbilisi
12.2. novým prezidentem vyhlášen Sergej Vasiljevič BAGAPŠ (inaugurace 14.2.)
14.2. novým předsedou vlády jmenován Aleksandr Zolotinskovič ANKVAB
ADYGSKO
17.11.04 úřadujícím předsedou vlády se stal Schatby Salichovič VOROKOV
30.12.04 předsedou vlády schválen Asfar Pšikanovič CHAGUR
AFGHÁNISTÁN
27.2. oznámeno, že k parlamentním volbám patrně nedojde v posunuté termínu, tj.
21.5.2005
17.3. po jednání s ministryní zahraničí USA oznámil prezident odložení termínu
parlamentních voleb do dvoukomorového parlamentu, dosud plánovaných na
21.5., na září 2005
20.3. předseda volební komise Bismillah Bismil oznámil, že parlamentní volby do
Sněmovny lidu se 249 členy a do provinčních rad (9-29 členů) se budou konat
18.9.2005
24.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1589 (2005) o prodloužení mandátu mise UNAMA
o dalších 12 měsíců; do poslední fáze vstoupil program OSN na odzbrojení
místních milicí
18.9. parlamentní volby do Sněmovny lidu (Wolesi Jirga) s 249 členy
10.11. provinční rady 34 provincií, zvolené 18.9., začaly volit zástupce jednotlivých
provincií do horní komory parlamentu – Sněmovny stařešinů (Meshrano Jirga)
se 102 členy
27.11. volební komise potvrdila, že byly zvoleny 2/3 členů Sněmovny stařešinů s tím,
že zbytek komory jmenuje prezident Karzáí
11.12. prezident jmenoval v souladu se svou ústavní pravomocí dalších 34 členů do
horní komory parlamentu
19.12. zahájena ustavující schůze obou komor Národního shromáždění, 21.12. zvoleni
předsedy obou komor Sibghatulláh MUDŽADÍDÍ (Sněmovna stařešinů) a
Junús KANUNÍ (Sněmovna lidu); předseda Sněmovny lidu je současně
předsedou Národního shromáždění
ALBÁNIE:
3.7. parlamentní volby do Albánského shromáždění (Kuvendi i Shqipërisë) se 140
členy
1.9. po zveřejnění oficiálních výsledků červencových parlamentních voleb,
zpožděném řadou stížností na jejich zákonnost, ohlásil svou demisi premiér
Nano a jeho vláda
2.9. ustavující schůze Albánského shromáždění zvolila jeho novou předsedkyní
Jozefinu TOPALLI
3.9. prezident jmenoval novým předsedou vlády Saliho Berishu

7.9.

prezident jmenoval novou vládu (MP Sali Ram BERISHA, MZV Besnik
MUSTAFAJ), která se funkce ujala složením slibu 11.9. poté, co jí 10.9.
vyslovil důvěru parlament

ALŽÍRSKO
17.1. vláda podepsala dohodu s berberskými vůdci o větším rozsahu investic do
regionu Kabýlie a o zrovnoprávnění berberského jazyka „taazight“ s arabštinou
1.5. prezident jmenoval novou vládu (MP Ahmed OUYAHIA, MZV Mohamed
BEDJAOUI)
29.9. 97,37 % voličů ve všelidovém referendu schválilo plán vlády na řešení
občanské války formou amnestie pro islámské militanty a cestou přijetí Charty
míru a národního usmíření
AMERICKÁ SAMOA
3.1. inaugurace guvernéra Togioly TULAFONO
10.1. ustavující schůze Sněmovny reprezentantů zvolila jejím předsedou Mafagi R.
MoMOORE-ho
ANDORRA
24.4. parlamentní volby do Generální rady údolí s 28 členy
17.5. generálním syndikem zvolen Joan Gabriel ESTANY
27.5. Generální rada zvolila novou hlavou vlády Alberta PINTAT SANTOLARIU
3.6. funkce se ujala nová vláda (MZV Juli MINOVES TRIQUELL)
ANGUILLA
21.2. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 7 volenými a 4 jmenovaným
členy (funkci hlavního ministra obhájil Osbourne B. FLEMING)
ANTIGUA A BARBUDA
5.1. změny ve vládě, při nichž premiér Baldwin Spencer převzal i resort ministra
zahraničí
ARGENTINA
23.10. dílčí parlamentní volby do poloviny Poslanecké sněmovny (127 z 256 mandátů)
a třetiny Senátu (24 ze 72 mandátů)
28.11. změny ve vládě (novým MZV jmenován Dr. Jorge Enrique TAIANA)
ARMÉNIE
Výkonná moc:

raa ministrů (Andranik Nalhatepovič MARKARJAN)
ministr zahraničí Vardan OSKANJAN

opozice ukončila svůj 18 měsíců trvající bojkot činnosti Národního
shromáždění
27.11. v referendu schválilo 93 % voličů ústavní změny, které posilují moc parlamentu
na úkor pravomocí prezidenta a vstoupí v platnost po nových parlamentních
volbách v r. 2007
7.9.

ARUBA
23.9. parlamentní volby do Stavů s 21členy
6.10. ustavena nová vláda ( MP Nelson Orlando ODUBER)

AUSTRÁLIE
1.12. oznámeno, že Austrálie a Východní Timor dosáhly dohody o společném
využívání energetických zdrojů v moři mezi oběma zeměmi; dohoda bude
podepsána v lednu 2006
velitel ozbrojených sil vrchní letecký maršál Angus HOUSTON, velitel armády
generálporučík Peter F. LEAHY, velitel královského letectva letecký maršál Geoff
SHEPHERD, velitel královského námořnictva viceadmirál Russ SHALDERS,
prezident Podnikatelské rady Austrálie (Business Council of Australia) Hugh
MORGAN, předseda Australské obchodní komise (Australian Trade Commission)
Ross ADLER , výkonný ředitel Australské obchodní a průmyslové komory (Australian
Chamber of Commerce and Industry) Peter HENDY
AZÁD KAŠMÍR
2.6. v Muzaffaabádu zahájeny rozhovory mezi příslušníky místní samosprávy a
vůdci separatistických skupin z Indie (k návštěvě je 22.5. pozvala centrální
pákistánská vláda)
ÁZERBAJDŽÁN
Výkonná moc:

rada ministrů (Artur Tahir-ogly RAŠIZADE)
ministr zahraničí Elmar Maharram-ogly MAMMADYAROV

19.-20.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
6.11. parlamentní volby do Národního shromáždění se 125 členy
8.11. na základě protestu poražené koalice Azadliq a kritiky mezinárodních
pozorovatelů OSCE anulovala Ústřední volební komise výsledky ve čtyřech
obvodech
23.11. Ústřední volební komise předložila výsledky parlamentních voleb k potvrzení
Ústavnímu soudu
1.12. Ústavní soud potvrdil výsledky voleb do Národního shromáždění ve 115 ze 125
volebních obvodů, zrušil výsledky v v dalších šesti volebních obvodech a
nařídil jejich opakování
2.12. na prvním zasedání Národního shromáždění byl jeho předsedou zvolen Oqbay
Sabiroğlu ASADOV)
10.12. prezident nařídil, aby se opakované parlamentní volby v 10 obvodech
uskutečnily 13.5.2006
BAHAMY
1.12. po odstoupení generální guvernérky Dame Ivy Leony Dumontové se úřadujícím
generálním guvernérem stal Paul ADDERLEY
BAHRAJN
13.1. změny ve vládě (MP i MZV zůstávající)
27.9. změny ve vládě (novým MZV jmenován šajch CHÁLID bin Ahmad bin
Muhammad al-Chalífa)
BARBADOS
5.2. premiér Arthur oznámil, že bude uspořádáno referendum o vyhlášení
republikánské formy státního zřízení země, která by setrvala v Commonwealthu

BARBUDA
2005 předsedou Rady Barbudy zvolen Lincoln BURTON
BARMA
17.2. přes protesty Národní ligy za demokracii, že není zastoupena na Národním
konventu, bylo obnoveno jednání 11.074 delegátů konventu o nové ústavě
země, přerušené 9.7.2004
7.11. ministr informací oznámil, že poté, co vláda vybrala místo pro nové hlavní
město v sousedství města Pyinmana, devět z 32 ministerstev začalo přestěhovávat své jednotlivé úřady
5.12. zahájena další etapa jednání Národního konventu, který za účasti 1080 vládou
nominovaných delegátů pokračuje v pracích na nové ústavě
BELGIE
13.5. vláda získala důvěru parlamentu, s níž spojila dlouho projednávaný a
společensky citlivý zákon o jazykovém právu ve volebních okrscích na obvodu
Bruselu
17.10. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BELIZE
14.7. změny ve vládě, jejíž počet členů byl snížen ze 12 na 9 (MZV zůstává Godfrey
SMITH)
BĚLORUSKO
Výkonná moc:

rada ministrů (Sjarhej Sjarhejevič SIDORSKY)
ministr zahraničí Sjarhej Nikolajevič MARTYNOV

16.12. Poslanecká sněmovna schválila konání prezidentských voleb 19.3.2006
27.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
BENIN
5.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
7.3. vláda požádala Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, aby uznal její suverenitu nad
ostrovy v řece Niger, o něž se v současné době pře s Nigerem
12.7. Mezinárodní soudní dvůr rozhodl hraniční spor s Nigerem, když Nigeru přiznal
nárok na ostrov Lété a 15 dalších menších ostrůvků z celkového počtu 25
nárokovaných v hraničních řekách Niger a Mekrou; obě země se zavázaly
rozhodnutí soudu respektovat
BERMUDY
Výkonná moc:

vláda (W. Alexander SCOTT)

BHÚTÁN
26.3. král nechal zveřejnit text nové ústavy, která má nahradit zmocňovací dekrety
krále z r. 1953, upravuje nástupnictví krále a změní zemi z absolutní monarchie
na demokratický parlamentní stát se dvěma politickými stranami a
dvoukomorovým parlamentem – Národním shromážděním (Tsogdu) se 75 členy
a Národní radou (25 čl.), jmenovanou z 1/5 králem; ústava bude zaslána všem
530.000 občanům k vyjádření v referendu, které proběhne koncem roku 2005

rotující úřad předsedy vlády převzal ministr zemědělství Lyonpo SANGAY
NGEDUP
17.12. král Džigme Singye Wangčuk oznámil svůj úmysl abdikovat ve prospěch
korunního prince Dašo Džigme Khesara Namgyela Wangčuka po prvních
celostátních demokratických parlamentních volbách v r. 2008 a po nastolení
parlamentní demokracie v zemi; ústava předpokládá existenci dvoukomorového
parlamentu a krále jako hlavy státu
5.9.

BOLÍVIE
28.1. prezident podepsal dekret umožňující přímou volbu oblastních guvernérů a
konání referenda 12.6.2005 o autonomii 9 oblastí země
29.1. poté, co 27.1. vláda ohlásila svůj záměr umožnit autonomii jednotlivým
oblastem země, se obyvatelé provincie Santa Cruz vedení předsedou Městského
výboru Santa Cruz Rubénem Costasem rozhodli přijmout opatření k vyhlášení
samosprávy v podobě ustavení provinčního shromáždění a přímo voleného
guvernéra
3.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
7.3. Kongresu byla doručena rezignace prezidenta Mesy; avšak parlament ji 8.3.
jednomyslně odmítl a současně rozhodl o vytvoření Ústavodárného
shromáždění, aby přepsalo ústavu a svolalo referendum o autonomii oblastí a
přímé volbě jejich guvernérů
17.3. Kongres odmítl prezidentův návrh z 15.3. na zkrácení svého mandátu o 2 roky a
na vypsání předčasných prezidentských voleb v létě 2005; prezident následně
potvrdil svou vůli setrvat ve funkci až do konce mandátu v r. 2007
21.5. samozvané Prozatímní autonomní shromáždění Santa Cruz ohlásilo na 12.8.
konání referenda o vyhlášení autonomie této oblasti, protože bolivijský Kongres
nepřijal v tomto směru žádné závěry
2.6. ve snaze zastavit protivládní protesty, slíbil prezident svolat na 16.10.
referendum o regionální autonomii, stejně jako volby do Ústavodárného
shromáždění, které navrhne novou ústavu země
6.6. pod vlivem masových demonstrací, požadujících znárodnění energetických
zdrojů a reformu ústavy, nabídl prezident Mesa svou demisi
9.6. Kongres přijal demisi prezidenta Mesy a protože podle ústavy stanovení
nástupci – předseda Senátu Hormando Vacia Diez i předseda Poslanecké
sněmovny Mario Cossío Cortéz – úřad prozatímního prezidenta odmítli
nastoupit, byl do něj schválen předseda Nejvyššího soudu Eduardo
RODRÍGUEZ VELTZÉ (inaugurován 16.6.)
15.6. nastoupila přechodná vláda (MZV Armando LOAYZA MARIACA)
6.7. po Poslanecké sněmovně i Senát ratifikoval návrh prezidenta Rodrígueze, aby
se předčasné prezidentské i parlamentní volby konaly 4.12.; v červenci 2006 by
mělo být zvoleno Ústavodárné shromáždění, které připraví novou ústavu
17.7. změny v přechodné vládě (MZV zůstává)
4.8. předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny byli zvoleni Sandro GIORDANO
GARCIA a Norah SORUCO DE SALVATIERRA
22.9. Ústavní soud nařídil redistribuci mandátů v Kongresu pro volby 4.12. tak, aby
počet mandátů pro jednotlivé provincie odpovídal výsledkům sčítání obyvatel
v r. 2001, tj. snížení mandátů v provinciích La Paz, Potosí a Oruro ve prospěch
provincií Santa Cruz a Cochabamba
1.10. prozatímní prezident pohrozil svou rezignací, pokud Národní volební soud
rozhodne, aby volby plánované na 4.12. byly odloženy

28.10. Národní volební soud pohrozila dalším odložením termínu parlamentních voleb
ze 4.12., pokud se stávající parlament okamžitě nedohodne na novém zákonu o
rozdělení parlamentních křesel mezi provinciemi; soud současně připustil, že
bude-li o redistribuci mandátů rozhodnuto tak, aby se volby mohly konat
18.12., pak by předání moci novému prezidentovi mohlo proběhnout ještě
v plánované době, tj. 22.1.2006
1.11. svým dekretem o novém rozdělení křesel v Poslanecké sněmovně se 130 členy
ukončil prezident spory politických stran, ohrožující nadcházející volby a
zvyšující napětí mezi provinciemi; současně stanovil, že parlamentní,
prezidentské a místní volby se uskuteční 18.12.
18.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Kongresu se 130 členy a do Senátu
s 27 členy, prezidentské volby (Evo MORALES AYMA – 53,7 %, Jorge
Fernando „Tuto“ Quiroga Ramírez – 28,6 %, Samuel Jorge Doria Medina – 7,8
%, Michiaki Nagatani Morishita – 6,5 %, Felipe Quispe Huanca – 2,2 %, Gildo
Angulo Cabrera – 0,7 %, Eliceo Rodríguez Pari – 0,3 %, Néstor García Rojas –
0,3 % – inaugurace 22.1.2006) a volby guvernérů oblastí
BOSNA A HERCEGOVINA
29.3. Vysoký představitel OSN a zvláštní představitel EU lord Paddy Ashdown
odvolal z funkce chorvatského člena předsednictva Dragana Čoviće,
obviněného ze zneužívání moci a korupce
4.5. Sněmovna reprezentantů zvolila novým členem předsednictva za chorvatské
obyvatelstvo Ivo Miro JOVIĆ-e (Sněmovna národů volbu potvrdila 9.5., funkce
se ujal 18.5.)
7.6. předseda vlády Terzić přijal demisi ministra zahraničí Mladena Ivaniće
z prosince 2004, 9.6. jmenována úřadující ministryní Ana TRIŠIĆ-BABIĆ
28.6. novým předsedou předsednictva se stal Ivo Miro JOVIĆ
21.11. RB OSN přijala rezoluci č. 1639 (2005) o podpoře 12 měsíců trvajícího
mandátu mise EU (EU-For), vytvořené v listopadu 2004, aby nahrail misi
NATO S-For
22.11. při příležitosti oslav 10. výročí Daytonských dohod ve Washingtonu se nejvyšší
představitelé všech tří entit v kolektivním předsednictvu dohodli, že do března
2006 budou v ústavě provedeny takové změny, které zefektivní státní správu
(např. zrušení kolektivního předsednictva, omezení pravomocí chorvatskomuslimské federace i Republiky srbské při zachování jejich existence) a
odstraní rozpory mezi jednotlivými národnostmi
14.12. Rada pro implantaci mírových dohod z Daytonu potvrdila nominaci Christiana
SCHWARZ-SCHILLING-a do funkce Vysokého představitele OSN a
zvláštního přestavitele EU (inaugurován 31.1.2006)
REPUBLIKA SRBSKÁ BOSNA A HERCEGOVINA
8.1. prezident Čavić jmenoval novým předsedou vlády Pero Bukejloviće a pověřil
ho sestavením nové vlády
15.2. Národní shromáždění schválilo předsedou vlády Pero BUKEJLOVIĆ-e, stejně
jako jeho vládu (17.2. se složením slibu ujala vláda moci)
28.12. parlament přijal zákon o zrušení vládní armády a ministestva obrany s platností
od 1.1.2006

BOUGAINVILLE
14.1. ministr mezivládních záležitostí Papuy Nové Guineje Sir Peter Barter předal
guvernérovi ostrova Bougainville právě schválenou ústavu, jež umožňuje volby
do zákonodárného sboru ostrova a ustavení vlády v červenci 2005, jakož i
následné referendum o nezávislosti za 10-15 let
20.4. poté co guvernér Momis odstoupil z důvodů své kandidatury na úřad prezidenta
Bougainville, stal se úřadujícím guvernérem ostrova Gerard SINATO
20.-27.5. volby vlastní vlády autonomní oblasti Bougainville sestávají z voleb
prezidenta a z parlamentních voleb do autonomního parlamentu - Poslanecké
sněmovny (House of Representatives) se 45 členy
6.6. bylo oznámeno, že prezidentem nové autonomní vlády byl zvolen Joseph C.
KABUI, který získal 56,11 % odevzdaných hlasů a porazil tak jak dosavadního
guvernéra Johna Momise (33,98 %), tak další kandidáty – James Tanis (4,01
%), Joel Banam (3,49 %) a Bartholomew Kigina (2,40 %) (nástup 15.6.)
6.6. prezident jmenoval svou vládu s 10 členy (funkce se ujala 24.6.)
15.6. ustavující schůze Poslanecké sněmovny
BRAZÍLIE
15.2. předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Severino CAVALCANTI
22.3. změny ve vládě (MZV Celso Luiz Nunes AMORIM zůstává)
20.5. poslanci Zelené strany (PV) zrušili svou podporu vládě
6.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
12.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
21.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
21.9. pro obvinění z braní úplatků odstoupil předseda Poslanecké sněmovny Severino
Cavalcanti
28.9. novým předsedou Poslanecké sněmovny zvolen Aldo REBELO
BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ
II/05 úřad správce převzal Anthony HUMPHRIES
BRUNEJ
25.5. změny ve vládě (MZV Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana
Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed BOLKIAH
zůstává)
BULHARSKO
4.2. z funkce odvolán předseda Lidového shromáždění Ogňan Gerdžikov, 23.2. byl
novým předsedou zvolen Borislav VELIKOV
11.2. parlament odmítl návrh na vyslovení nedůvěry vládě
21.2. změny ve vládě (MP i ZV zůstávají)
25.6. parlamentní volby do Lidového shromáždění (Narodno Sobranje) s 240 členy
(předseda Georgi Georgijevič PIRINSKI)
18.7. prezident pověřil sestavením vlády Sergeje Staniševa
24.7. podepsána koaliční smlouva a parlamentu 26.7. navržena nová vláda (MP
Sergej Dmitrijevič STANIŠEV, MZV Ivajlo KALFIN)
27.7. parlament vyslovil těsnou většinou 129:119 hlasů důvěru nominovanému
předsedovi vlády Sergeji Dmitrijevičovi STANIŠEV-ovi (28.7. však odmítl
schválit jeho menšinovou vládu)

15.8. podepsána dohoda o vytvoření velké koalice Bulharské socialistické strany
s dosud vládnoucím Národním hnutím Simeona Sakskoburského v čele
s premiérem Staniševem
16.8. Lidové shromáždění vyslovilo 169 proti 68 hlasům důvěru novému premiérovi
a jeho vládě (MZV Ivajlo KALFIN)
BURKINA FASO
7.10. 2 protikandidáti vyzvali Ústavní soud, aby přehodnotil svůj souhlas s opětovnou
a již protizákonnou třetí kandidaturou prezidenta Campaorého, který byl 2.10.
připuštěn Ústavním soudem k účasti na prezidentských volbách 13.11
14.10. Ústavní soud zamítl protesty proti opětovné (třetí kandidatuře na úřad, což
současná ústava zapovídá
13.11. v prezidentských volbách znovu zvítězil Blaise CAMPAORÉ, který získal
80,35 % odevzdaných hlasů a porazil tak ostatní kandidáty - Benewende
Stanislas Sankara (4,88 %), Laurent Bado (2,60 %), Philippe Ouédraogo (2,28
%), Ram Ouédraogo (2,04 %), Ali Lankoandé (1,74 %), Norbert Michel
Tiendrébéogo (1,61 %), Soumane Touré (1,13 %), Gilbert Bouda (1,05 %),
Pargui Emile Paré (0,87 %), Hermann Yaméogo (0,76 %), Toubé Clément
Dakio (0,37 %) a Nayabtigungu Congo Kaboré (0,32 %); inaugurace 20.12.
BURUNDI
5.1. ustavena Národní komise pravdy a usmíření, která má šetřit zločiny mezi Huty a
Tutsii a vést k usmíření mezi oběma národnostmi
25.1. Národní nezávislá volební komise oznámila, že referendum o nové ústavě se
bude konat 28.2.
19.2. tři tutsijské politické strany, vč. Svazu pro národní pokrok (UPRONA), vyzvaly
občany k odmítnutí ústavy při referendu 28.2.
28.2. referendum o nové ústavě země
4.3. Národní nezávislá volební komise oznámila, že za účasti 92,4 % oprávněných
voličů se jich 90,10 % vyslovilo pro návrh ústavy v referendu 28.2.
15.3. Národní shromáždění schválilo zákon o volbách do parlamentu, které se
uskuteční 22.4.
12.4. Senát schválil zákon pro parlamentní a prezidentské volby, které se konají 22.4.
12.4. poslední vzbouřenecká organizace Hutů, která se nezapojila do vládnoucí
koalice, PLHP/FNL vedená Agathonem Rwasou, nabídla vládě zahájení
mírových rozhovorů a ukončení akcí neposlušnosti, a to bez jakýchkoliv
podmínek
22.4. v den předpokládaného skončení mandátu prezidenta Ndayizeyeho
parlamentními a prezidentskými volbami rozhodli nejvyšší představitelé zemí
regionálního sdružení Velkých jezer na jednání v Entebbe o prodloužení
mandátu prozatímních orgánů o 4 měsíce do 26.8. s tím, že prezidentské volby
se musejí konat do 19.8.
25.4. předseda Národní nezávislé volební komise Paul Ngarambe zveřejnil
harmonogram volebního procesu, podle kterého se volby do Národního
shromáždění budou konat 4.7., volby do Senátu 29.7., prezidentské volby 19.8.
(nástup úřadu 26.8.) a komunální volby 23.9.
26.4. Národní rada pro obranu demokracie – Síly obrany demokracie (CNDD-FDD)
přerušila účast na koaliční vládě pro nedůvěryhodnost prezidenta, který odmítl
jmenovat jí navrženého kandidáta ministrem vnitra

27.4. vůdce Národních osvobozeneckých sil (FNL) Rwasa ohlásil ukončení bojů proti
vládě pouze v případě, že vládní vojsko zastaví útoky na jeho bojovníky
10.5. jmenování nového ministra vnitra Jean-Marie Ngendahayo z řad příslušníků
kmene Tutsi přispělo k návratu CNDD-FDD do koaliční vlády
15.5. prezident Ndayizeye a vůdce Palipehutu-FNL Agathon Rwasa podepsali v Daar
es- Salaamu dohodu o ukončení nepřátelství a zastavení bojů
31.5. RB OSN přijala rezoluci č. 1602 (2005) o prodloužení mise mírových sil
ONUB do 1.12.2005
3.-7.6. zahájeny volby do 129 municipálních rad, první v řadě voleb podle nové ústavy
10.6. vláda a vzbouřenecké Národní síly osvobození (FNL) zahájily v Daar esSalaamu rozhovory o implementaci dohody z 15.5. o zastavení bojů
16.6. vláda schválila plán OSN na zřízení společné komise pro pravdu a smíření,
která má zkoumat následky etnického konfliktu z r. 1993
20.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1606 (2005) o podpoře snahy vlády Burundi ustavit
Komisi pravdy a smíření a soud pro válečné zločiny
4.7. parlamentní volby do Národního shromáždění se 100 členy
29.7. členové místních rad zvolili 34 senátorů (po dvou z každé ze 17 provincií) do
horní komory parlamentu, která má celkem 41 členů (ostatní jmenováni či exoffo)
16.8. na ustavující schůzi Národního shromážděná byla zvolena jeho předsedkyní
Immaculée NAHAYO, předsedou Senátu zvolen Gervais RUFYIKIRI
19.8. na společném zasedání Senátu a Národního shromáždění byl 151 hlasy proti 9 a
při jedné abstenci novým prezidentem zvolen Pierre NKURUNZIZA
(inaugurován 26.8.)
29.8. viceprezidenty zvolila společná schůze obou komor parlamentu Martina
NDUWIMANA-u (první viceprezident) a Alici NZOMUKUNDA-ovou (druhý
viceprezident)
30.8. nový prezident jmenoval 20 členů své vlády (MZV Antoinette
BATUMUBWIRA)
13.9. poslední aktivní vzbouřenecká organizace, Národních osvobozeneckých sil
(FNL), odmítla nabídku na zahájení mírových rozhovorů s novou vládou
30.11. RB OSN přijala rezoluci č. 1641 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
ONUB do 15.1.2006
21.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1650 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
ONUB do 1.7.2006
CEUTA
29.9. Španělsko a Maroko oznámily svůj záměr vyslat vojska na hranice této
španělské enklávy na marockém území; mají jí poskytnout ochranu před
přílivem uprchlíků ze subsaharské Afriky
COOKOVY OSTROVY
9.8. vytvořena vláda národní jednoty (MP James MARURAI, MZV Thomas
MARSTERS)
29.9. novým vysokým komisařem se stal John BRYAN
9.9. odvolán MZV Tom Marsters, novým jmenován 15.9. Tangata VAVIA

ČAD
3.2. odstoupil předseda vlády Moussa Faki Mahamat, nový premiérem jmenován
Pascal YOADIMNADJI (MZV Nagoum YAMASSOUM)
8.4. vláda nařkla sousední Súdán, že se pokouší destabilizovat zemi náborem
čadských občanů do ozbrojených milicí operujících v Darfúru
6.6. v referendu o ústavní změně, umožňující současnému prezidentovi kandidovat
potřetí na úřad prezidenta, rozhodlo 77,8 % voličů o přijetí dodatku ústavy,
který ruší omezení počtu funkčních období prezidenta vykonávaných jednou
osobou
7.8. změny ve vládě (novým MZV jmenován Ahmat ALLAM-MI)
18.8. zástupci vlády a předseda vzbouřeneckého Hnutí za demokracii a spravedlnost
(MDJT) plk. Hassan Abdallah Mardigue podepsali v městě Yebbi-Bou mírovou
dohodu, která předpokládá ukončení bojů a začlenění bojovníků MDJT do
regulérních ozbrojených sil
23.12. po útoku vzbouřeneckých sil u města Adre 18.12. oznámila vláda, že se země
nachází ve stavu války se Súdánem v souvislosti s krizí v příhraniční oblasti se
súdánským Darfúrem
ČEČENSKO
Nejvyšší představitel: prezident republiky Alu Dadaševič ALCHANOV
Výkonná moc:
rada ministrů (Sergej Borisovič ABRAMOV)
ministr vnějších styků Movsur Muslijevič IBRAGIMOV
14.1. separatistický velitel a prezident Čečenské republiky Ičkerie Aslan Maschadov
nařídil svým vojskům klid zbraní a vyzval je k jednostrannému přerušení
bojových akcí v únoru t.r.
3.2. Aslan Maschadov oznámil jednostranné měsíční přerušení bojů
8.3. ruské ozbrojení síly oznámily smrt vzbouřeneckého prezidenta Aslana
Maschadova při útoku na vesnici Tolstoj-Jurt; jeho nástupce má být zvolen tzv.
Vojenským výborem během několika dní
10.3. novým prezidentem Čečenské republiky Ičkerie byl jmenován předseda
Nejvyššího náboženského soudu Abdul Chálim Abú Salamovič
SAJDULLAJEV
22.8. ruský prezident Putin vyhlásil parlamentní volby na 27.11.
23.8. předsedou vlády Ičkerie se stal prezident Abdul Chálim Sajdullajev
18.11. úřad předsedy vlády převzal vicepremiér Ramzan KADYROV
27.11. parlamentní volby do Rady republiky (Sovět respubliky) s 18 členy a Lidového
shromáždění (Narodnoje sobranije) se 40 členy dvoukomorového parlamentu
12.12. na ustavující schůzi obou komor byli zvoleni předsedy Rady republiky
Achmarchadži GAZICHANOV a Lidového shromáždění Dukvacha
ABDURACHMANOV
15.12. parlament vyzval ruskou vládu, aby změnila jméno čečenského hlavního města
Grozného na Achmadkala na počest zavražděného prezidenta Kadyrova
ČERNÁ HORA
22.2. Černá Hora navrhla Srbsku, aby se oba státy úplně oddělily a vzájemně uznaly
jako svrchované subjekty (23.2. Srbsko návrh odmítlo)
28.2. ministr zahraničí Miodrag Vlahović oznámil, že jeho země by do EU či NATO
raději vstoupila samostatně než ve svazku se Srbskem

ČESKO
31.3. vystoupením křesťanských demokratů z koaliční vlády a demisí jejích 3
ministrů (dopravy, zahraničních věcí a životního prostředí) se stala koaliční
vláda menšinovou
1.4. poslancům opozice a vládní KDU-ČSL se nepodařilo prosadit vyslovení
nedůvěry vládě premiéra S. Grosse Poslaneckou sněmovnou
2.4. odstoupil ministr informatiky V. Mlynář
6.4. odstoupil ministr bez portfeje a předseda Legislativní rady vlády J. Bureš
14.4. odstoupili unionističtí ministři obrany a spravedlnosti K. Kühnl a P. Němec
21.4. prezident republiky nepřijal demisi sedmi ministrů s tím, že v návaznosti na
politickou dohodu z 19.4. očekává demisi celé vlády
25.4. demisi podal premiér S. Gross a jeho vláda, novým předsedou vlády byl
jmenován Ing. Jiří PAROUBEK a na jeho návrh i nová vláda (MZV JUDr.
Cyril SVOBODA)
13.5. vláda J. Paroubka získala důvěru Poslanecké sněmovny
26.5. prezidentem Hospodářské komory ČR zvolen Jaromír DRÁBEK
24.7. zemřel ministr kultury P. Dostál, novým jmenován 17.8. Mgr. Vítězslav
JANDÁK
30.8. předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenován Ing. Martin
PECINA (nástup 2.9.)
12.10. prezident odvolal ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou a vedením
resortu dočasně pověřil místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí
4.11. ministrem zdravotnictví se stal MUDr. David RATH
4.11. prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu byl jmenován František DOHNAL
9.11. vláda jmenovala nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renátu VESECKOU
16.11. nabyla účinnosti demise ministra zemědělství P. Zgarby z 11.11., přijatá
prezidentem 14.11., novým ministrem byl jmenován Ing. Jan MLÁDEK, CSc.
23.12. prezident přijal s platností od 31.12.2005 rezignaci místopředsedy vlády pro
ekonomiku Martina Jahna
velitel sil podpory a výcviku generálporučík Jan ĎURICA
velitel Pozemních sil AČR brig.gen. Ing. Ján GURNÍK,
ČÍNA
24.1. v Díllí zahájeny tzv. strategické rozhovory mezi zástupci MZV Číny a Indie o
řešení vzájemných sporných otázek a budoucí spolupráci
12.3. bývalý správce Hong Kongu Tung byl jmenován místopředsedou Čínského
lidového politického poradního shromáždění
13.3. předsedou Státní vojenské komise a vrchním velitelem ozbrojených sil byl
zvolen prezident Chuo
11.4. předsedové vlády Číny a Indie podepsali v Díllí klíčovou dohodu o řešení
hraničního sporu a dohodu o strategickém partnerství
14.3. Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo jednomyslně zákon,
umožňující použití síly proti Tchajwanu v případě, že formálně vyhlásí svou
nezávislost na Číně
11.4. v New Delhi podepsána dohoda s Indií, která má vyřešit dlouhotrvající spor o
průběh vzájemné hranice v Himalájích a o anexi Sikkimu Indií v r. 1975
DAGESTÁN
Zákonodárná moc:

Státní rada se 14 členy

DÁNSKO
18.1. premiér Rasmussen oznámil konání předčasných parlamentních voleb 8.2.2005
8.2. parlamentní volby do Folketingu se 179 členy (předsedou Christian
MEJDAHL)
18.2. oznámeno složení nové vlády (MP Anders Fogh RASMUSSEN, MZV Per Stig
MOELLER)
28.2. vláda oznámila konání referenda o ústavě EU 27.9.
19.9. ukončilo na VS OSN spor s Kanadou o arktický ostrov Hans, ležící v úžině
Nares mezi Kanadou a Grónskem; žádná ze zemí se nevzdala svého nároku na
svrchovanost nad tímto ostrovem, ale dohodly se na vzájemném předběžném
informování o svých aktivitách na ostrově
DOMINICA
5.5. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 32 členy (předsedkyně Alix Boyd
KNIGHTS – do července 2010)
12.5. nástup nové vlády (MP Roosevelt SKERRIT, MZV Charles SAVARIN)
DŽIBUTI
8.4. prezidentem bez protikandidátů znovu zvolen Ismael Omar GUELLEH, který
získal 100 % odevzdaných hlasů (účast 78,9 % oprávněných voličů); v úřad
uveden 8.5.
22.5. jmenována nová vláda (MP Dilleita Mohamed DILLEITA, MZV Mahamoud
Ali YOUSSOUF)
EGYPT
26.2. prezident vyzval parlament a Poradní radu ke změně čl. 76 ústavy, která by
umožňovala přímou volbu jeho nástupce z více kandidátů
10.5. Lidové shromáždění schválilo dodatek k ústavě, umožňující účast více
kandidátů v prezidentských volbách, poté, co tak 8.5. učinila i Poradní rada
12.5. oznámeno konání všelidového referenda 25.5. o změně ústavy, umožňující
kandidaturu více osob na funkci prezidenta
25.5. v referendu schválilo 90 % voličů vládní návrh změny ústavy, umožňující
kandidaturu více osob na úřad prezidenta
24.6. Komise pro prezidentské volby stanovila, že se budou konat 7.9.
7.9. v prezidentských volbách znovu zvolen prezidentem Muhammad Husní
MUBARAK, který získal 86,47 % odevzdaných hlasů, před Ajmanem Núrem
se 7,40 % a Numanem Gumaa s 2,86 % hlasů. Na dalších místech se umístili
Usáma Šaltut – 0,41 %, Wahid al-Uksúrí – 0,16 %, Ibrahim Turk – 0,08 %,
Mamdúh Kinawi – 0,08 %, Ahmad al-Sabahí – 0,06 %, Fauzí Ghazal – 0,06 %
a Rifát al-Agrudí - 0,06 % (slib složil nově zvolený prezident 27.9.)
9.11. I. fáze parlamentních voleb do Lidového shromáždění se 454 členy v 8
governorátech (al-Qahira, Giza, al-Minufiyah, Bani Suwayf, Asyut, al-Minya,
Matruh, al-Wadi al-Jadid) se 120 mandáty – 2. kolo 15.11.
20.11. II. fáze parlamentních voleb v 9 governorátech (al-Iskandariyah, al-Buhayrah,
al-Isma´iliyah, Bur Sa´id, as-Suways, al-Qalyubiyah, al-Gharbiyah, al-Fayyum,
Qina) se 72 mandáty – 2. kolo 26.11.
1.12. III. kolo parlamentních voleb v 9 governorátech (ad-Daqahliah, ash-Sharqiyah,
Kafr ash Shaykh, Dumyat, Suhaj, Aswan, al-Bahr al-Ahmar, South Simain,
North Sinai) se 136 mandáty – 2. kolo 7.12.

7.12. opakované volby ve 127 volebních obvodech, kde nebyl zvolen žádný
z kandidátů
12.12. prezident jmenoval v souladu s ústavou 5 žen a 5 zástupců koptské křesťanské
menšiny za poslance Lidového shromáždění, jejichž počet tak dosáhl 454 osob
19.12. ustavující schůze Lidového shromáždění zvolila jeho předsedou opět Dr.
Ahmeda Fathy SOROUR-a
31.12. ustavena nová vláda (MP Ahmad Mahmúd Muhammad NAZÍF, MZV Ahmad
Alí Abú al-GHAJT)
EKVÁDOR
5.1. předsedou Národního kongresu zvolen Omar QUINTANA BAQUERIZO
17.4. Národní kongres ratifikoval rozhodnutí prezidenta z 15.4. o odvolání soudců
Nejvyššího sou a zřídil komisi, které má navrhnout členy nové za ty, které
prezident Gutierrez pod tlakem veřejnosti odvolal
20.4. poté, co odmítl prezident Gutierrez požadavky veřejnosti na své odstoupení,
odvolal ho na svém mimořádném zasedání Kongres poměrem hlasů 62:0 ze
100 členů z funkce a na jeho místo jmenoval dosavadního viceprezidenta Dr.
Luise Alfreda PALACIO GONZALES-e, který na tomtéž zasedání Kongresu
složil přísahu do rukou předsedající Cyntie Viteriové
20.4. Kongres současně odvolal svého předsedu Omara Quintana Baqueriza
21.4. nový prezident provedl změny ve vládě (MZV dr. Antonio Francisco PARRA
GIL)
26.4. Národní kongres zvolil svého nového předsedu (Wilfrido LUCERO
BOLAŇOS) a odvolal členy Ústavního soudu a volební komise jmenované
sesazeným prezidentem
5.5. Kongres zvolil novým viceprezidentem Alejandra SERRANO AGUILAR-a
7.10. změny ve vládě (novým MZV jmenován Dr. Francisco CARRIÓN MENA)
17.10. úřadující prezident Palacio se rozhodl svolat referendum o volbách do
Ústavodárného shromáždění, které by připravilo ústavní změny a sesadilo
stávající Kongres a vládu
30.11. slib složili soudci nového Nejvyššího soudu, jmenovaného 28.11., jehož
odvolání prezidentem Gutiérrezem v prosinci 2004 a doplnění jemu
nakloněnými soudci stálo u počátků politické krize z dubna 2005
1.12. prezident požádal Nejvyšší volební soud o svolání referenda k otázce ustavení
Ústavodárného shromáždění, které by připravilo novou ústavu
3.12. na protest proti svolání referenda odstoupil předseda Nejvyššího volebního
soudu Gilberto Vaca, protože takové referendum by bylo protiústavní
3.12. Národní kongres pohrozil prezidentovi zahájením procesu jeho sesazení,
neustoupí-li od svých návrhů na uspořádání referenda
6.12. vláda oznámila, že od myšlenky referenda ke změnám ústavy odstupuje
ERITREA
14.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1586 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
UNMEE do 15.9.2005
28.8. zemřel ministr zahraničí Ali Sayyid Abdallah
13.9. RB OSN přijala rezoluci č. 1622 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
UNMEE do 15.3.2006
5.10. vláda omezila právo misi OSN používat vrtulníků při dozoru nad situací
v prozatímní bezpečnostní zóně při hranicích s Etiopií; další omezení byla
zavedena 24.10.

28.10. vláda poslala RB OSN a generálnímu tajemníkovi OSN stížnosti na Etiopii,
která v rozporu s rozhodnutím mezinárodní demarkační komise dosud nestáhla
svá vojska ze sporného území při hranicích mezi Eritreou a Ethiopií
10.11. změny ve vládě (úřadujícím MZV jmenován Omer MOHAMED)
23.11. RB OSN přijala rezoluci č. 1640 (2005), v níž protestovala proti omezování
pohybu příslušníků mise OSN UNMEE v eritrejské části dočasné bezpečnostní
zóny při hranicích s Etiopií a pohrozila Eritreji a Etiopii ekonomickými
sankcemi, pokud se obě země nevrátí k mírovému plánu z r. 2000, pokud
Etiopie neakceptuje rozhodnutí mezinárodní komise v jejím pohraničním sporu
s Eritrejí a pokud Eritrea neodvolá zákaz letů mírových jednotek OSN nad
svým územím
6.12. vláda vyzvala evropské a severoamerické příslušníky mírové mise UNMEE,
aby odešli ze sporného pásma při hranicích s Etiopií, což vedení OSN rázně
odmítlo
14.12. RB OSN rozhodla o stažení 180 amerických, kanadských a evropských
příslušníků mise UNMEE ze země
ESTONSKO
10.2. odvolána MZV Kristiina Ojulandová, 21.2. jmenován novým ministrem
zahraničí Rein LANG
21.3. premiér Parts oznámil svoji demisi k 24.3. poté, co parlament vyslovil nedůvěru
jeho ministru spravedlnosti
31.3. prezident republiky pověřil sestavením nové vlády Andruse ANSIP-a
12.4. parlament schválil jmenování Andruse Ansipa předsedou vlády a prezident
jmenoval na jeho návrh novou vládu (MZV Urmas PAET) – 13.4. ji vyslovil
důvěru parlament
5.5. vláda rozhodla o tom, že ratifikace ústavy EU bude předložena parlamentu
18.5. ministři zahraničí Estonska a Ruska podepsali v Moskvě dohodu o vytýčení
vzájemné státní hranice
ETIOPIE
12.5. dvě hlavní politické strany, Etiopská lidová revoluční demokratická fronta
(EPRDF) a Koalice pro jednotu a demokracii (CUD) uzavřely dohodu o
nepoužívání násilí při parlamentních volbách 15.5.
15.5. parlamentní volby do Sněmovny federace se 110 členy a Sněmovny lidových
zástupců s 548 členy
31.5. opoziční koalice CUD podala soudní stížnost na nezákonnost průběhu voleb
v řadě volebních obvodů
2.6. z rozhodnutí Národní volební rady, která vyhověla stížnostem na jejich průběh
15.5., proběhly opakované volby v 6 volebních obvodech
6.6. Národní volební rada oznámila, že z důvodu prošetření stížností na zákonnost
průběhu voleb v 299 volebních obvodech, nebudou úřední výsledky parlamentních voleb publikovány 8.6. jak bylo původně plánováno, ale se zpožděním 1
měsíce
10.6. představitelé tří hlavních politických stran podepsali deklaraci o ukončení násilí
a zahájení šetření stížností na nezákonnost při parlamentních volbách 15.5.,
jejichž úřední výsledky mají být vyhlášeny 8.7.
20.6. Národní volební rada přislíbila přezkoumat 135 ze 299 registrovaných stížností
na regulérnost průběhu parlamentních voleb
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předseda Národní volební rady Kemal Bedro oznámil, že z důvodů šetření
podezření na volební podvody bude znovu odloženo vyhlášení oficiálních
výsledků parlamentních voleb z 15.5.
předseda Národní volební rady oznámil konání opakovaných voleb v minimálně
20 z 524 volebních obvodů v polovině srpna s tím, že 21.8. dojde k prvnímu
hlasování o 21 poslancích volených za oblast Somali
po zveřejnění výsledků z prošetřovaných volebních obvodů odmítla obě hlavní
seskupení výsledky voleb respektovat; opozice žádá opakování voleb ve všech
299 obvodech, kde byla podána stížnost
Národní volební rada zveřejnila oficiální a konečné výsledky parlamentních
voleb z května 2005, s výhradou jejich opakování ve 32 obvodech a prvnímu
konání ve 23 obvodech dne 21.8.
tři opoziční strany (Demokratická strana Západního Somálska, Koalice
somálských demokratických sil a Demokratické hnutí lidu Dall-Wabi) ohlásily
bojkot parlamentních voleb do 23 obvodů v oblasti Somali
opakované volby ve 32 obvodech a první kolo voleb ve 23 obvodech odlehlé
oblasti Somali
Národní volební rada potvrdila platnost konečných úředních výsledků
parlamentních voleb z května 2005 (s výjimkou voleb v oblasti Somali)
vláda vyslovila svou připravenost zahájit mírová jednání s největší guerillovou
organizací Osvobozeneckou frontou Oromska (OLF)
ustavující schůze obou komor parlamentu zvolila jejich předsedy s tím, že
předsedou Rady federace se stal Degife BULA a předsedou Rady zástupců lidu
Teshome TOGA
na společné schůzi obou komor parlamentu byl předsedou vlády znovu zvolen
Meles ZENAWI
premiér Zenawi jmenoval novou vládu (MZV Seyoum MESFIN)
eritrejská vláda poslala RB OSN a generálnímu tajemníkovi OSN stížnosti na
Etiopii, která v rozporu s rozhodnutím mezinárodní demarkační komise dosud
nestáhla svá vojska ze sporného území při hranicích mezi Eritreou a Ethiopií
RB OSN přijala rezoluci č. (2005), v níž pohrozila Eritreji a Etiopii
ekonomickými sankcemi, pokud se obě země nevrátí k mírovému plánu z r.
2000, Etiopie neakceptuje rozhodnutí mezinárodní komise v jejím pohraničním
sporu s Eritrejí a pokud Eritrea neodvolá zákaz letů mírových jednotek OSN
nad svým územím
vláda slíbila stáhnout část vojsk od hranic s Eritrejí, aby podle požadavku OSN
snížila napětí mezi oběma státy

FAERSKÉ OSTROVY
1.8. úřad nastoupil nový vysoký komisař Søren CHRISTENSEN
FALKLANDY
Nejvyšší představitel: guvernér Jejího Veličenstva Howard John Stredder PEARCE
18.10. rozpuštěna Zákonodárná rada a volby do nové vyhlášeny na 17.11.
17.11. parlamentní volby do Zákonodárné rady s 8 volenými členy
21.11. předsedou Zákonodárné rady nominován a 22.11. zvolen Lewis CLIFTON

FIDŽI
12.7. velitel ozbrojených sil Cdr. Frank Voreqe Bainimarana vydal prohlášení
varující před přijetím zákona o smíření, toleranci a jednotě, který má umožnit
omilostnění strůjců státního převratu v r. 2000
29.7. přes hrozbu ozbrojených sil vyhlásit stanné právo, bude-li zákon přijat,
schválila Velká rada náčelníků kontroverzní zákon o usmíření, toleranci a
jednotě, který má amnestovat organizátory státního převratu v r. 2000
FILIPÍNY
9.1. obnovené srážky vládních vojsk s bojovníky Islámské osvobozenecké fronty
Morů (MILF) přerušily příměří, dosažené v r. 2003
18.-20.4. v malajsijském Georgetownu se konaly rozhovory o ukončení dlouholetého
konfliktu na ostrově Mindanao mezi zástupci vlády a Islámské osvobozenecké
fronty Morů (MILF) usilující o zřízení muslimského státu na tomto ostrově;
byly zakončeny dohodou o řešení sporu kolem tzv. půdy předků a o zahájení
formálních mírových jednání během několika měsíců
7.7. prezidentka vyzvala k demisi všechny členy své vlády, aby mohla jmenovat
vládu novou
8.7. odstoupilo osm ministrů a vyzvalo k témuž prezidentku, která sice připustila
svou účast na údajných podvodech při prezidentských volbách v r. 2004,
odmítla však z toho důvodu rezignovat
15.7. jmenována nová vláda (MZV Alberto ROMULO)
19.7. prezidentka oznámila vytvoření zvláštní vyšetřovací komise, která má posoudit
oprávněnost stížností na její údajnou manipulaci při prezidentských volbách v r.
2004, které proti ní vznesli představitelé opozice
25.7. opoziční poslanci zahájili podáním formální žaloby k Poslanecké sněmovně
proces sesazení prezidentky Arroyové; žaloba byla postoupena právnímu
výboru PS, který ji má do 60 dní posoudit a vrátit s doporučením sněmovně
25.7. prezidentka vyzvala ve svém pravidelném poselství k národu k přechodu od
amerického prezidentského k parlamentnímu systému vlády
23.8. právní výbor Sněmovny reprezentantů zahájil jednání o návrhu na odvolání
prezidentky Arroyové z funkce; dne 31.8. oznámil předseda Sněmovny, že
výbor 49 hlasy proti čtyřem s jednou abstencí (za bojkotu opozice) zamítl
všechna tři nařčení prezidentky a návrh na její odvolání
6.9. Sněmovna reprezentantů Kongresu potvrdila 158 hlasy zprávu svého právního
výboru a odmítla tak návrh na sesazení prezidentky, když se opozici podařilo
pro tento krok získat pouze 51 místo ústavou požadovaných 79 hlasů
22.9. prezidentka jmenovala 33 členů připravované Občanské poradní komise s 50
členy, která má radit Kongresu při přípravě reformy ústavy z r. 1987
FINSKO
2. a 23.9. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
FRANCIE
25.2. novým ministrem financí a hospodářství jmenován Thierry BRETON (nástup
28.2.)
28.2. na společném zasedání schválily Národní shromáždění a Senát 730 hlasy proti
66 při 96 abstencích dodatek k ústavě, který umožňuje konání všelidového
referenda o přijetí ústavy EU dne 29.5.
4.3. prezident vyhlásil konání referenda o ústavě EU na 29.5.

31.5. po zamítnutí ústavy EU ve všelidovém referendu odstoupil premiér Jean-Pierre
Raffarin a jeho vláda, novým předsedou vlády jmenován Dominique Galouzeau
DE VILLEPIN
2.6. jmenována nová vláda (MZV Philippe DOUSTE-BLAZY), která dostala
důvěru parlamentu 8.6.
5.7. novým prezidentem zaměstnavatelského sdružení Hnutí francouzských podniků
(MEDEF) zvolen Laurence PARISOT
15.11. Národní shromáždění schválilo 346 hlasy proti 148 při 4 abstencích vládní
návrh zákona o prodloužení mimořádných pravomocí pro orgány samospráv
postižené pouličním násilím o další 3 měsíce (16.11. návrh schválil i Senát)
náčelník Štábu ozbrojených sil armádní generál Henri BENTEGEAT, náčelník Štábu
pozemních sil armádní generál Bernard THORETTE, náčelník Štábu letectva armádní
generál letectva Richard WOLSZTYNSKI, náčelník Štábu námořnictva admirál Alain
OUDOT DE DAINVILLE
FRANCOUZSKÁ JIŽNÍ A ARKTICKÁ ÚZEMÍ
21.1. funkci vrchního správce převzal Michel CHAMPON
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
13.2. po opakovaných parlamentních volbách ve 37 obvodech Zákonodárného
shromáždění na Návětrných ostrovech, vč. Tahiti a Moorea, jejichž výsledky
byly zrušeny francouzskou Státní radou v listopadu 2004, došlo k vyrovnání
pozic dvou hlavních stran, Svazu pro demokracii (UPD) a Tahoeraa Huiraatira
(TH), (po 27 poslancích)s tím, že 3 mandáty získala pro-autonomní Aliance pro
novou demokracii (AND)
18.2. Zákonodárné shromáždění vyslovilo 30 hlasy z 57 nedůvěru prezidentu
Gastonu Flossemu a jeho vládě a stanovilo termín 28.2. pro volby nového
prezidenta; 27 poslanců prezidentovy strany TH zasedání parlamentu
bojkotovalo
24.2. na rozdíl od Oscara Temarua, který ohlásil svou kandidaturu na funkce
prezidenta již na zasedání parlamentu 18.2., svržený Flosse oznámil, že
kandidovat nebude a že kandidátem TH bude Gaston Tong Sang
3.3. Zákonodárné shromáždění zvolilo novým prezidente opět Oscara TEMARU-a
s 29 hlasy před Gastonem Tong Sangem, který získal hlasy 26 z 57 členů
parlamentu
7.3. jmenována nová vláda se 16 členy (MP a MZV Oscar TEMARU, viceprezident
Jacqui DROLLET)
14.4. Zákonodárné shromáždění zvolilo svým předsedou znovu Antony GÉROS-e,
který získal 28 hlasů proti 26 hlasům pro opozičního kandidáta Lana Tetuanuie
22.7. prezident Temaru připustil změnu názvu tohoto území na TAHITI NUI (Tahiti
a jeho ostrovy), aby se země zbavila koloniálních asociací
30.7. odvolán vysoký komisař Mathieu, úřadujícím komisařem se stal Jacques
MICHAUT
10.9. novou vysokou komisařkou Francie se stala Anne BOQUET, neboť její
předchůdce Michel Mathieu se stal 9.9. vysokým komisařem na Nové Kaledonii

GABON
6.10. Národní volební komise oznámila, že prezidentské volby, k nimž byli připuštěni
tři kandidáti (Omar Bongo Ondimba, Pierre Mamboundou, Zacharie Myboto,
Christian-Serge Maroga, Augustin Moussavou King) se konají ve dnech 25. a
27.11.
1.12. Ústavní soud prohlásil vítězem prezidentských voleb z 27.11. Omara (Abert
Bernard) BONGO ONDIMBU, který získal 79,18 % odevzdaných hlasů a
porazil všechny ostatní kandidáty - Pierre Mamboundou (13,61 %), Zacharie
Myboto (6,58 %), Augustin Moussavou King (0,33 %) a Christian Maronga
(0,30 %) - inaugurace prezidenta 19.1.2006
GAGAUZSKO
Nejvyšší přestavitel: prezident Moldavska, kterého zastupuje hlava státu (başkan)
Gheorghe Dmitrijevič TABUNSCIC
GAMBIE
3.3. změny ve vládě (MZV zůstává)
8.8. změny ve vládě (novým MZV Musa Gibril BALA-GAYÉ)
24.10. změny ve vládě (novým MZV Lamin Karba BAJO)
GHANA
11.1. po svém znovuzvolení jmenoval prezident Kufuor novou vládu (MZV Nana
Addo Dankwah AKUFO-ADDO)
GIBRALTAR
5.7. španělská vláda odvinila Velkou Británii z protizákonného postupu, když
nechala volit obyvatele Gibraltaru ve volbách do Evropského parlamentu a
požádala o vydání rozsudku Evropský soud v Lucemburku
GRENADA
8.3. ministr zahraničí Elvin Nimrod jmenován generálním prokurátorem, dosavadní
funkci si však ponechává
GRÓNSKO
1.4. úřad vysokého koisaře převzal Søren Hald MØLLER
15.4. změny ve vládě (MP zůstává)
15.9. po pádu vlády byly vypsány parlamentní volby na 15.11.
15.11. předčasné parlamentní volby do Landstingu s 31 členem
25.11. vytvoření nové vlády (MP Hans ENOKSEN, MZV Josef MOTZFELDT)
GRUZIE
28.1. RB OSN přijala rezoluci č. 1582 (2005) prodlužující mandát mise OSN
UNOMIG do 31.7.2005
3.2. po tragické smrti svého předchůdce se úřadujícím předsedou vlády stal její
místopředseda Giorgi BARAMIDZE, přímé řízení vlády však současně převzal
prezident Saakašvili
8.2. na funkci předsedy vlády byl nominován Zurab Tejmurazovič NOGHAIDELI
17.2. parlament schválil novou vládu premiéra Noghaideliho (MZV zůstává)
17.2. parlament schválil ústavní změnu, podle níž dojde při volbách r. 2008 ke
snížení počtu volených poslanců z 235 na 150

10.3. poslanci Parlamentu hlasovali v nezávazné rezoluci pro postavení vojenské
přítomnosti Ruska na území Gruzie mimo zákon, pokud do 15.5. nepředloží
Rusko harmonogram stažení svých vojáků z Gruzie do 1.1.2006
25.4. ruský ministr zahraničí oznámil, že v průběhu tohoto roku by mohlo začít
stahování ruských vojsk detašovaných dočasně na území Gruzie
30.5. po rozhovorech ministrů zahraničí Gruzie a Ruska bylo dosaženo dohody o
zrušení ruských vojenských základen a stažení ruských vojsk z území Gruzie do
r. 2008
30.6. změny ve vládě (MP i ZV zůstávají)
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 1615 (2005) o prodloužení mandátu pozorovatelské
mise OSN UNOMIG do 31.1.2006
30.7. odjezdem konvoje vojenských vozidel z vojenské základny v Batumi začalo
Rusko se stahováním svých vojsk ze země
19.10. premiér odvolal na základě kritiky poslanců na její styl řízení resortu ministryni
zahraničí S. Zurabišviliovou; nový MZV jmenován 20.10. Gela BEŽUAŠVILI
22.12. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
GUERNSEY
16.6. novým bailiffem zvolen Geoffrey Robert ROWLAND
28.9. po demisi guvernéra jeho povinnosti dočasně převzal bailiff Geoffrey Robert
ROWLAND
18.10. úřad guvernéra převzal Sir Fabian MALBON
GUINEA
19.1. došlo k neúspěšnému pokusu o zavraždění prezidenta Contého
8.3. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí byl jmenován Fatoumata Kaba
Mahawa SIDIBE
GUINEA – BISSAU
20.3. prozatímní prezident vydal dekret o změně termínu prezidentských voleb na
19.6.2005
18.4. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
10.5. Nejvyšší soud osvědčil kandidaturu 14 osob na úřad prezidenta ve volbách,
které se budou konat 19.6.
15.5. poté, co soud prohlásil jeho rezignaci za neplatnou a vynucenou pod nátlakem,
odvolal bývalý prezident Yalla veřejně svou rezignaci ze 17.9.2003 z funkce
hlavy státu a žádal, aby mohl dokončit svůj mandát, resp. byl připuštěn do
prezidentských voleb 19.6.
25.5. v noci z 24. na 25.5. obsadil na 4 hodiny opoziční prezidentský kandidát
Kumba Yalla, vládnoucí v letech 2000-2003, se svými věrnými ozbrojenci
prezidentský palác na protest proti nevůli, kterou na veřejnosti vyvolala jeho
kandidatura
26.5. vláda obvinila Kumbu Yallu z pokusu o státní převrat a pohrozila jeho
postavením před soud
19.6. v prezidentských volbách zvítězil Malam Bacai Sanha, který získal 35,45 %
odevzdaných hlasů, před Joao Bernardo „Nino“ Vieirou (28,87 %), Kumbou
Yallou (25,00 %), Francisco Fadulem (2,85 %), Aregadem Mantenque Té (2,02
%), Mamadú Iaia Djaló (1,59 %), Mariem Lopesem da Rosa (1,09 %), Idrissou
Djaló (0,81 %), Adelinem Mano Quetou (0,63 %), Faustinem Fudutem Imbalim
(0,52 %), Paulinem Empossou Ié (0,50 %), Antonietou Rosou Gomesovou
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(0,37 %) a Joao Tátisem Sá (0,31 %); první dva se zúčastní II. kola voleb
v červenci
předseda Národní volební komise Malam Mane oznámil, že II. kolo
prezidentských voleb se bude konat 24.7.
ve II. kole zvolen prezidentem republiky João Bernardo „Nino“ VIEIRA, který
získal 52,35 % odevzdaných hlasů, jeho soupeř Malam Bacai Sanha 47,65 %
pro podezření z falšování voleb požádal poražený kandidát Sanha Národní
volební komisi o pozastavení vydání oficiálních výsledků a jejich anulování ve
3 oblastech
Národní volební komise odmítla stížnosti jeho poraženého protikandidáta a
potvrdila vítězství João Bernarda Vieiry v prezidentských volbách 24.7.; Bacai
Sanha již 9.8. oznámil, že se proti verdiktu komise odvolá k Nevyššímu soudu
třebaže neuznal vítězství J.B. Vieiry v prezidentských volbách, přislíbil premiér
Carlos Gomes Junior setrvat ve funkci
vládnoucí PAICG a její prezidentský kandidát Bacai Sanha oznámili, že
uznávají výsledky prezidentských voleb 24.7. a stahují své žaloby u Nejvyššího
soudu proti vítězství João Bernarda Vieiry, který 1.10. složil ústavou
předepsaný slib a ujal se funkce
přes dohodu o vzájemné toleranci odvolal prezident Vieira dosavadní vládu,
která odmítala uznat jeho autoritu
novým předsedou vlády jmenován Aristides GOMES
jmenována nová vláda (MZV Antonio Isaac MONTEIRO)

HAITI
31.3. změny ve vládě (novým MZV Hérard ABRAHAM)
1.2. prozatímní volební komise oznámila konání parlamentních a I. kola
prezidentských voleb 13.11., II. kolo prezidentských se bude konat 18.12.
31.5. RB OSN přijala rezoluci č. 1601 (2005) o prodloužení mandátu mírové mise
MINUSTAH do 24.6.
22.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
22.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1608 (2005) o posílení své stabilizační mise
MINUSTAH o 1000 příslušníků při příležitosti konání voleb koncem tohoto
roku a o prodloužení jejího mandátu do 15.2.2006
11.10. prozatímní předseda vlády Latortue připustil odložení prezidentských a
parlamentních voleb, které se mají konat 20.11.
18.10. RB OSN vyzvala přechodnou vládu, aby uspořádala svobodné a rovné volby
v plánovaném termínu mezi 11.-18.12. a odmítla jejich další odsun
17.11. premiér Latortue oznámil, že konečný termín prezidentských a parlamentních
voleb je 27.12.
25.11. Prozatímní volební rada stanovila, že 1. kolo prezidentských a parlamentních
voleb se uskuteční 8.1.2006, případné 2. kolo prezidentských voleb pak
15.2.2006 s tím, že nová vláda bude inaugurována do 24.2.2006, ačkoliv
stávající ústava vyžaduje, aby se tak stalo do 7.2.2006
21.12. předseda volební rady Max Mathurin upozornil na možnost dalšího, již
čtvrtého, odkladu prezidentských a parlamentních voleb, plánovaných na
8.1.2006 (30.12. po Prozatímní volební rada potvrdila)

HONDURAS
1.7. změny ve vládě (novým ministrem zahraničí se stal Mario Alberto FORTÍN
MIDENCE)
27.11. v prezidentských volbách zvítězil José Manuel „Mel“ ZELAYA ROSALES se
49,90 % odevzdaných hlasů před ostatními kandidáty: José Porforio „Pepe“
Lobo Sosa – 46,17 %, Juan Angel Almendares Bonilla – 1,51 %, Juan Ramón
Martínez – 1,40 %, Carlos Sosa Coello – 1,02 % (nástup prezidenta 27.1.2006)
27.11. parlamentní volby do Národního kongresz se 128 členy (předsedou Roberto
MICHELETTI)
HONGKONG
27.2. vláda oznámila, že správce Tung byl jedním z 10 delegátů oblasti, jmenovaných
členy nejvyššího poradního orgánu ČLR – Čínského lidového politického
poradního shromáždění s více než 2000 členů
10.3. Tung Chee-hwa oznámil, že ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce správce
oblasti, kterou bude dočasně vykonávat jeho zástupce Donald Tsang (12.3. byl
Tung zvolen místopředsedou Čínské lidové politické poradní konference)
12.3. ústřední vláda ČLR přijala demisi správce Tunga; úřadujícím správcem se stal
Donald TSANG, který 22.3. oznámil, že volby nového správce se budou konat
10.7.2005, a to na zbytek volebního období předcházejícího správce Tunga a
nikoliv na celý mandát trvající pět let
27.4. Stálý výbor VČSLZ rozhodl o tom, že funkční období správce zvoleného
v červenci 2005 bude pouze dvouleté, tj. do konce pětiletého mandátu
předcházejícího správce, který odstoupil 10.3.
25.5. poté, co hongkongští zákonodárci schválili změnu ústavy, která zkracuje
funkční období příštího správce na 2 roky, odstoupil z funkce úřadující správce
Donald Tsang, aby se mohl ucházet o zvolení řádným správcem; novým
úřadujícím správcem se stal Henry TANG
16.6. poté co 15.6. jeho protikandidát Lee Wing-tat stáhl svou kandidaturu, byl do
funkce správce zvláštní oblasti se ziskem 710 nominací ze 796 členů Volebního
výboru potvrzen Donald TSANG (složením slibu v Pekingu 24.6. se ujal
funkce)
30.6. novým hlavním sekretářem administrativy se stal Rafael HUI
8.7. správce Tsang jmenoval Andrewa WONG Ho-yuena stálým sekretářem
Výkonné rady s platností od 1.8.
12.10. při svém prvním vystoupení v Zákonodárné radě ohlásil správce Tsang
demokratizační reformy státní správy a rozšíření dosud 22-členné Výkonné rady
(vlády) o 8 členů ex-offo
19.10. hlavní sekretář Rafael Hui uveřejnil soubor ústavních reforem, které budou
v prosinci projednány v parlamentu; obsahuje mj. rozšíření počtu členů
Volebního výboru z 800 na 1600 osob a zvýšení počtu členů Zákonodárné rady
o 10 osob (z toho 5 volených)
15.11. správce Tsang oznámil vytvoření poradního orgánu vlády, tzv. Komise
strategického rozvoje se 153 členy
21.12. Zákonodárná rada odmítla (34 hlasy pro, 24 hlasy proti, 1 abstence) návrh
ústavních reforem s odvoláním, že neobsahuje harmonogram implementace a
všeobecné hlasovací právo; pro přijetí ústava vyžaduje 40 hlasů

CHILE
14.7. po Poslanecké sněmovně i Senát odsouhlasil ústavní dodatek, kterým jsou
z ústavy odstraňována ustanovení, prosazená vojenským režimem z let 19731990
16.8. na společném zasedání obou komor schválil parlament 150 hlasy proti 3 při
jedné abstenci změnu ústavy, která anuluje její úpravy, provedené za vlády
generála Pinocheta (změna nabude účinnosti v polovině září, kdy ji á podepsat
prezident)
11.12. I. kolo prezidentských voleb vyhrála Michelle Bacheletová se 45,95 %
odevzdaných hlasů před Sebastianem Pinerou (25,41 %), Joaquinem Lavínem
Infantem (23,22 %) a Tomasem Hirschem Goldschmidtem (5,40 %). II. kole se
koná 15.1.2006.
11.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 120 členy (předseda Gabriel
ASCENCIO MANSILLA) a volby 20 ze 38 senátorů (předseda Senátu Sergio
ROMERO PIZARRO)
CHORVATSKO
2.1. v I. kole prezidentských voleb zvítězil Stipe Mesić se 48,92 % před Jadrankou
Kosor (20,31 %), Borisem Mikšićem (17,79 %), Durdou Adlevićem (2,68 %),
Slavenem Leticou (2,59 %), Ljubo Česićem (1,85 %), Ivicou Pašalićem (1,82
%) a dalšími 7 kandidáty se ziskem menším než 1 % odevzdaných hlasů; II.
kolo se koná 16.1.
4.1. odstoupil ministr zahraničí Miomir Žužul, obviněný z úplatkářství
5.1. Ústavní soud zamítl požadavek prezidentského kandidáta Borise Mikšiće
poraženého v I. kole prezidentských voleb 2.1. na přepočítání hlasů
16.1. ve II. kole prezidentských voleb získal dosavadní prezident Stjepan MESIĆ
64,88 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho protikandidátka Jadranka Kosor
33,53 % (inaugurace 18.2.)
17.2. Sněmovna zástupců schválila změny ve vládě, novou ministryní zahraničí
jmenována Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ
INDIE
24.1. v Díllí zahájeny tzv. strategické rozhovory mezi zástupci MZV Indie a Číny
o řešení vzájemných sporných otázek a budoucí spolupráci
15.2. návštěvou ministra zahraničí v pákistánském Islamabádu, první po 15 letech,
zahájena další etapa jednání o mírovém procesu mezi oběma zeměmi
4.3. prezident schválil zavedení prezidentského režimu ve státu Goa
7.3. ústřední vláda doporučila prezidentu zavedení přímé správy (tzv.
prezidentského režimu) ve státu Bihár, aby zde byla obnovena politická stabilita
11.4. předsedové vlády Indie a Číny podepsali v Díllí klíčovou dohodu o řešení
hraničního sporu a dohodu o strategickém partnerství
16.4. separatistická skupina kmene Bodo – Národní demokratická fronta Bodolandu –
v severovýchodním státě Assám prodloužila o dalších 6 měsíců příměří, jež
mělo skončit koncem dubna
18.4. při návštěvě pákistánského prezidenta Mušarrafa v Díllí bylo podepsáno
společné prohlášení s premiérem Indie o mírovém procesu mezi oběma zeměmi
a dalších společných krocích v oblasti obchodu, dopravy a konzulárních styků

24.5. assámská separatistická skupina Národní demokratická fronta Bodolandu
(NDFB) podepsala s centrální indickou vládou a vládou státu Assám dohodu o
ukončení bojů s tím, že od 1.6. zastaví na 1 rok všechny strany nátlakové
operace a obnoví jednání
25.5. kašmírská separatistická Osvobozenecká fronta Džammú a Kašmíru (JKLF)
přijala pozvání k návštěvě Pákistánu
26.5. v pákistánském městě Rawalpindí začaly rozhovory s Pákistánem o zmírnění
dlouhodobého napětí na hranici probíhající po ledovci Siačen v Kašmíru, kde
trvá od listopadu 2003 příměří zbraní (27.5. skončily bez konkrétního výsledku)
29.5. bez dohody skončily rozhovory v pákistánském Rawalpindí o hraničním sporu
mezi oběma zeměmi, resp. pákistánskou provincií Sindh a indický státem
Gudžarát, v bažinaté oblasti Sir Creeku, zahájené 28.5.
31.7. separatisté z Národní socialistické rady Nágska (NSCN), operující
v severovýchodních státech Nagaland, Assám, Arunačalpradéš a Manípur,
prodloužili příměří s vládou o dalších 6 měsíců; v Amsterdamu do oznámil její
vůdce Thuingaleng Muivah
1.9. v Pákistánu zahájili státní tajemnící ministerstev zahraničí Indie (Šjam
SARAN) a Pákistánu (Riaz MUHAMMAD CHÁN) jednání o dalším
prohlubování pokroku při řešení kašmírské a dalších otázek vzájemných vztahů
5.9. v Díllí proběhly první rozhovory ministra zahraničí s představiteli umírněných
kašmírských separatistů z Mezistranické konference Hurriyat (APHC),
vedených jejím předsedou Mirwaizem Omarem Farooqem
8.9. předseda největší separatistické organizace v Assámu, Spojené osvobozenecké
fronty (ULFA) Paréš Barua jmenoval delegaci pro mírová jednání s ústřední
vládou, která je zahájí, jakmile skončí operace vládního vojska v Horním
Assámu
3.-6.10. v Islamábádu proběhla další jednání o mírovém procesu na úrovni ministrů
zahraničí Indie a Pákistánu, kteří podepsali 2 dohody o spolupráci na poli
bezpečnosti a jednali o stažení vojsk z oblasti ledovce Siačen
26.10. proběhly rozhovory předsedy vlády Singha se zástupci separatistické Spojené
osvobozenecké fronty Assámu (ULFA) o ukončení 25 let trvající rebelie
v tomto východoindickém státu
30.10. na jednání v Islamabádu se Indie dohodla s Pákistánem o bezprecedentním
otevření hranic v oblasti Kašmíru od 7.11., aby se usnadnila pomoc obětem
zemětřesení z 8.10.
1.11. úřad nastoupil nový předseda Nejvyššího soudu Jogéš Kumár SABHARWAL
7.11. pro podezření z korupce odvolán z funkce MZV Kumar Natwar Singh, řízení
resortu převzal premiér Manmóhan Singh
26.12. pákistánské ministerstvo zahraničí oznámilo, že třetí kolo mírových jednání
mezi Indií a Pákistánem začne na úrovni státních tajemníků zahraničí v New
Delhi v prvním týdnu ledna 2006
INDONÉSIE
13.1. v zájmu minimalizace utrpení obyvatel Acehu vyzvalo Hnutí Svobodný Aceh
(GAM) vládu, aby se připojila k jednostranně vyhlášenému příměří,
vyhlášenému GAM krátce po zemětřesení 26.12.2004
22.1. armáda oznámila zastavení ozbrojených akcí proti silám Hnutí Svobodný Aceh
a přislíbila zahájení jednání vlády s představiteli hnutí v Helsinkách

28.-29.1. v Helsinkách se uskutečnilo jednání zástupců vlády v čele s ministrem
spravedlnosti Hamidem Awaluddínem s delegací Hnutí Svobodný Aceh,
vedenou předsedou exilové vlády Malikem Mahmúdem a ministrem zahraničí
Zaini Abdulláhem
31.1. vláda odmítla nabídku GAM z 30.1., že odstoupí od požadavku ne nezávislost
Acehu, pokud zde bude uspořádáno referendum o jeho budoucnosti
21.-23.2. v Helsinkách proběhlo 2. kolo mírových rozhovorů mezi vládou a Hnutím
Svobodný Aceh, na němž vláda nabídla provincii statut zvláštní autonomie
7.3. indonéský prezident se shodl s malajsijským premiérem na zahájení rozhovorů
o odstranění napětí kolem sporných nároků na pobřežní vody kolem
malajsijských ostrovů Sipandan a Ligitan při severovýchodním pobřeží Bornea
(přiznaných r. 2002 rozsudkem Mezinárodního soudního dvora Malajsii)
10.-16.4. v pozitivní a konstruktivní atmosféře proběhlo 3. kolo rozhovorů mezi
zástupci vlády a exilovými činiteli Hnutí Svobodný Aceh v Helsinkách, na
jehož program byly detaily plánu na autonomii provincie Aceh
16.5. prezident po konzultaci s vedením Poslanecké sněmovny oznámil, že s platností
18.5. končí výjimečný stav v provincii Aceh
25.-31.5. 4. kolo mírových rozhovorů o situaci v Acehu bylo zahájeno v Helsinkách
26.5. oznámeno, že volby do provinčního shromáždění Acehu budou v důsledku škod
způsobených vlnami tsunami v prosinci 2004 odloženy do října 2005
8.6. přes probíhající mírové rozhovory s Hnutím Svobodný Aceh ve Finsku odmítá
vojenské velení zastavit ofenzívu proti jeho militantům (21.7. nařídil zastavení
vojenských akcí prezident republiky)
12.-17.7. na závěr 5. kola mírových rozhovorů v Helsinkách se zástupci vlády a Hnutí
Svobodný Aceh (GAM) dohodli na podmínkách příměří, které ukončí 29 let
trvající boj za odtržení Acehu (memorandum o lidských právech, odzbrojení
příslušníků GAM, amnestie pro ně a stažení většiny z 50.000 indonéských
vojáků z provincie)
21.7. prezident zastavil s okamžitou platností vojenské operace v Acehu
15.8. zástupci vlády a Hnutí Svobodný Aceh (GAM) podepsali v Helsinkách formální
mírovou dohodu o ukončení občanské války v provincii Aceh, která mj.
zajišťuje amnestii pro příslušníky GAM a omezuje pohyb vládních ozbrojených
sil po provincii
16.8. ve výročním projevu k parlamentu podpořil prezident mírovou dohodu v Acehu
a přislíbil vyřešení obdobného konfliktu v Papue
22.8. odjezdem více než 1200 námořníků začalo stahování vládních ozbrojených sil
z provincie Aceh, kterých je tam rozmístěno 40-50 000 mužů
30.8. prezident amnestoval více než 2000 příslušníků separatistického hnutí GAM
(31.8. byli propuštěni z vězení)
15.9. bojovníci Hnutí Svobodný Aceh (GAM) začali odevzdávat zbraně, které mají
odevzdat do 31.12.2005
24.10. v druhé etapě staženo dalších 2.500 vládních vojáků z provincie Aceh
7.12. změny ve vládě (MZV zůstává)
14.12. začalo 4. a poslední kolo předávání zbraní bojovníků GAM, stejně jako
stahování vládních vojsk skončí do 31.12.
27.12. Hnutí Svobodný Aceh demobilizovalo a rozpustilo své ozbrojené křídlo,
Národní armádu Acehu
29.12. dokončeno stahování 24 tisíc příslušníků vládních vojsk z provincie Aceh, kde
bylo současně rozmístěno 240 příslušníků mírové monitorovací mise OSN

INGUŠSKO
30.6. novým předsedou vlády byl jmenován Ibragim Solsajevič MALSAGOV
IRÁK
6.1. vláda prodloužila o dalších 30 dní výjimečný stav na celém území státu,
s výjimkou kurdské autonomní oblasti
30.1. volby do Přechodného Národního shromáždění s 275 členy, 18 provinčních rad
a Národního shromáždění Kurdské autonomní oblasti
30.1. v neoficiálním referendu, pořádaném v kurdské autonomii současně
s parlamentními volbami, se 98 % účastníků vyslovilo proti soužití Kurdů
s ostatní skupinami obyvatelstva Iráku
13.2. oznámeny prozatímní úřední výsledky parlamentních voleb (konečné 17.2.)
15.2. vítězné seskupení parlamentních voleb – šíitské Sjednocené irácké spojenectví
– nominovalo na úřad předsedy vlády dosavadního viceprezidenta a předsedu
strany Da´wa Ibráhíma Džaafarího
17.2. Ústřední volební komise oznámila konečné úřední výsledky parlamentních
voleb
16.3. ustavující schůze Přechodného Národního shromáždění
3.4.. Národní shromáždění zvolilo svým předsedou Hádžima AL- HASANÍ-ho a
místopředsedy Husajna ŠAHRÍSTÁNÍ-ho a Árifa TAJFÚR-a
6.4. Národní shromáždění zvolilo 227 hlasy novým prezidentem Džalála
TALABÁNÍ-ho a viceprezidenty Ghazi Adžila Mašhada JAWAR-a a Ádila
Abdala MAHDÍ-ho (inaugurace 7.4.)
7.4. prezident jmenoval krátce po složení ústavního slibu novým předsedou vlády
Ibráhíma al-Šikra DŽAAFARÍ-ho; dosavadní premiér Alláví vzápětí odstoupil
28.4. parlament schválil složení neúplné nové vlády (MZV Hošjar ZIBARÍ),
sestavené 27.4. (složením slibu se ujala funkce 3.5.), 8.5. jmenováno dalších 6
členů vlády
10.5. parlament vytvořil výbor pro vypracování ústavy, který má předložit její
kompletní návrh k veřejné diskusi do 15.8.2005 (předsedou výboru s 55 členy je
šajch Humán Hamúdí)
14.6. Národní shromáždění vyslovilo důvěru 37-členné vládě I. Džaafarího
11.8. RB OSN přijala rezoluci č. 1619 (2005) o prodloužení mandátu vojenských sil
OSN (UNAMI) o dalších 12 měsíců
15.8. parlament schválil svému pracovnímu výboru prodloužení termínu pro
předložení návrhu nové ústavy do 22.8. (následně ji prodloužil do 25.8.)
28.8. poté, co Národní shromáždění odmítlo hlasovat o předloženém návrhu nové
ústavy, podepsala ji tzv. prezidentská rada a předložila ji tak ke schválení
všelidovému referendu, které má proběhnout do 15.10.
13.9. pracovní výbor Národního shromáždění schválil konečnou, modifikovanou
verzi ústavy, která bude předložena ke schválení v referendu 15.10.
11.10. Národní shromáždění provedlo změny do textu návrhu ústavy s cílem vyjít
vstříc sunnitům a umožnit jim 15.10. hlasovat pro přijetí ústavy
15.10. 78,59 % hlasujících a s výjimkou 3 i všechny provincie schválily ve všelidovém
referendu novou ústavu (účast 63 % oprávněných voličů)
8.11. RB OSN přijala rezoluci č. 1637 (2005) o prodloužení mandátu mezinárodních
sil vedených USA, zřízeného podle rezoluce č. 1546 z 8.6.2004, do 31.12.2006
15.12. parlamentní volby do Rady zástupců s 275 členy
20.12. tři hlavní politické strany sunnitských Arabů, spojené ve Frontě irácké dohody,
odmítly výsledky voleb v bagdádské provincii a žádají o jejich opakování

22.12. zástupci 25 sunnitských a světských politických stran odmítli ve společném
podání Nezávislé volební komisi výsledky parlamentních voleb s tím, že byly
zfalšovány, a pohrozili bojkotem nového parlamentu, nebudou-li jejich stížnosti
řádně prošetřeny a volby zopakovány
30.12. tým mezinárodních pozorovatelů navštíví Irák, aby posoudil oprávněnost
stížnosti na volební podvody při parlamentních volbách 15.12.
ÍRÁN
22.5. bylo oznámeno, že Rada dohlížitelů umožní pouze 6 ze 1010 registrovaných
uchazečů, aby se stali kandidáty v prezidentských volbách 17.6.
23.5. ajatolláh Chameneí vyzval Radu dohlížitelů, aby znovu zvážila možnost
schválení kandidatury dvou reformních činitelů, Mostafy Moina a Mohsena
Mehr Alizadeha, kteří byli původně radou z prezidentských voleb vyloučeni
17.6. v I. kole prezidentských voleb získali nejvíce hlasů Alí Akbar Hášemí
Rafsandžání s 21,01 % a Mahmúd Ahmadí Nežád s 19,48 %, kteří postupují do
II. kola, jež se bude konat 24.6. Mehdí Karrúbí získal 17,28 %, Mohammad
Baqer Qalibaf 13,90 %, Mostafa Mo´in 13,83 %, Alí Laridžání 5,94 % a
Mohsín Mehralí-Zádeh 4,40 %. Protest Mehdí Karrúbího proti falšování voleb
v hlavním městě a Isfahánu Rada dohlížitelů zamítla.
20.6. poté, co ministerstvu vnitra nařídila částečný přepočet hlasů v náhodně
vybraných 40 hlasovacích urnách z Teheránu a 3 dalších měst, oznámila Rada
dohlížitelů, že nenalezla důkazy o falšování voleb; nový oficiální protest podal i
vítězný kandidát Rafsandžání, na nějž Rada reagovala nařízením nového
přepočítání hlasovacích lístků v dalších 60 urnách
24.6. ve II. kole novým prezidentem zvolen Mahmúd AHMADÍ NEŽÁD, který získal
61,74 % odevzdaných hlasů a porazil tak Alího Akbara Hášemí Rafsandžáního
s 35,89 % hlasů (inaugurován 3.8., slib v parlamentu 6.8.)
14.8. prezident Ahmadí Nežád představil parlamentu 20 kandidátů na místa ve své
vládě (MZV Dr. Manúčehr MOTTAKÍ); s výjimkou 4 návrhů schválil
parlament 17. a 25.8. všechny navržené členy nové vlády
ISLAND
27.9. v souvislosti s odchodem z politiky odstoupil ministr zahraničí Davíd Oddsson;
při následujících změnách ve složení kabinetu byl novým ministrem zahraničí
jmenován Geir H. HAARDE
ITÁLIE
23.3. Senát provizorně schválil návrh kontroverzní ústavní reformy, která mj.
předpokládá větši pravomoci pro 20 oblastí země
14.4. klíčový koaliční partner strany premiéra Berlusconiho, Svaz křesťanských
demokratů, vystoupil z vlády a jeho 4 ministři podali demisi na protest proti
neřešení porážky vlády v regionálních volbách
20.4. na výzvu dalšího koaličního partnera, Národního spojenectví, podal premiér
Berlusconi svou demisi; vzápětí zahájil prezident jednání o vytvoření vlády
nové
22.4. prezident znovu pověřil S. Berlusconiho sestavením nové vlády
24.4. slib složila nová vláda (MP Silvio BERLUSCONI. MZV Gianfranco FINI)
27.4. Poslanecká sněmovna vyslovila (334:240 při 2 abstencích) důvěru nové vládě
S. Berlusconiho, Senát tak učinil 170:117 hlasy 28.4.

22.9. odstoupil ministr hospodářství a financí Domenico Siniscalco, kterému se
nepodařilo odvolat guvernéra italské centrální banky; ve funkci jej nahradil
místopředseda vlády Giulio TREMONTI
18.10. poté, co Poslanecká sněmovna 13.10. schválila volební reformu, oznámil
premiér, že předčasné parlamentní volby se budou konat 9.4.2006
16.11. Senát schválil 170 hlasy proti 132 zákon o ústavních změnách, který snižuje
počet poslanců v obou parlamentních komorách, omezuje vliv centra na činnost
20 oblastí, posiluje pravomoci premiéra (na úkor prezidenta) při rozpouštění
parlamentu a jmenování a odvolávání ministrů; ústavní reforma podléhá
schválení v celonárodním referendu, které se uskuteční po parlamentních
volbách v r. 2006
14.12. Senát schválil 160:119 hlasům při 6 abstencích zákon o reformě volebního
zákona
29.12. vláda potvrdila novým guvernérem Banca d´ Italia Maria DRAGHI-ho (jeho
předchůdce Antonio Fazio rezignoval 19.12.)
náčelník Štábu obrany admirál Giampaolo DI PAOLA, náčelník Štábu armády genpor.
Filiberto CECCHI, náčelník Štábu vojenského letectva generál letectva Leonardo
TRICARICO, náčelník Štábu námořnictva admirál Sergio BIRAGHI
IZRAEL
10.1. Knesset vyslovil důvěru nové koaliční vládě národní jednoty (MP Ariel
ŠARON, MZV Silvan ŠALOM)
7.2. v egyptském městě Šarm aš-Šajch se konaly rozhovory mezi izraelským
premiérem Šaronem a palestinským prezidentem Abbásem o vyhlášení
oficiálního příměří (8.2. vyhlášeno ukončení veškerých násilností mezi oběma
státy)
16.2. přijetím zákona o kompenzacích odsunutým osadníkům schválil Knesset
všechna opatření nutná k zahájení implementace plánu na stažení izraelského
obyvatelstva z území Gazy během léta 2005
20.2. koaliční vláda schválila velkou většinou hlasů plán premiéra Šarona na stažení
izraelských vojsk a osadníků z okupovaného pásma Gazy a části západního
břehu
28.3. parlament odmítl návrh zákona o svolání referenda ke stažení vojsk
z okupované Gazy
31.8. parlament schválil dohodu o rozmístění 750 egyptských vojáků podél hranice
s Gazou po té, co Izrael stáhne svá vojska z tohoto území (12.9. opustila
poslední vojska Gazu)
21.9. stažením svých vojsk ze dvou osad na Západním břehu Jordánu skončil Izrael
poslední fázi jednostranného stažení armády z okupovaného palestinského
území
20.11. Strana práce se rozhodla vystoupit z koaliční vlády národní jednoty, 21.11. její
ministři rezignovali
21.11. premiér Šaron vyzval prezidenta k rozpuštění parlamentu a k vypsání
předčasných parlamentních voleb na březen 2006; 80 hlasy rozhodl o svém
rozpuštění téhož dne sám Knesset
23.11. po dohodě s předsedou parlamentu rozhodl prezident o rozpuštění Knessetu a
svolání předčasných parlamentních voleb na 28.3.2006

JAMAJKA
15.4. poté, co tak již 12.4. učinila Poslanecká sněmovna, schválil i Senát členství
země v Karibském soudním dvoře (CCJ)
JAPONSKO
4.1. premiér Koizumi ohlásil záměr připravit do 2. poloviny r. 2005 návrh na revizi
ústavy
25.1. činnost zahájila 10-členná zvláštní vládní komise, která má posoudit a do
podzimu císaři předložit návrh, zda může být zavedeno nástupnictví císařského
trůnu po ženské linii
7.8. poté, co Sněmovna rádců odmítla vládní plán na privatizaci pošt, premiér
rozpustil dolní sněmovnu a vyhlásil termín mimořádných parlamentních voleb
na 11.9.
11.9. mimořádné parlamentní volby do Sněmovny poslanců se 480 členy (předseda
Johei KONO)
21.9. poté, co jeho vláda podala formální demisi, byl Džuničiró KOIZUMI znovu
zvolen Sněmovnou poslanců premiérem a jmenoval vládu, v níž nedošlo
k žádné personální změně
25.10. zvláštní vládní komise doporučila vládě, aby nástupnictví na císařský trůn bylo
umožněno i ženám; příslušný zákon by měl být přijat v r. 2006
31.10. oznámeno složení nové vlády ( MZV Taro ASO)
18.11. ministr zahraničí navrhl Rusku společné využívání Kurilských ostrovů Iturup,
Kunašir, Šikotan a Habomai, které jsou předmětem jejich územního sporu
24.11. poraní vládní komise oficiálně doporučila změnu zákona o následnictví
císařského trůnu, která má umožnit následnické právo prvorozenému potomku
císařského páru bez ohledu na pohlaví
22.11. vládnoucí Liberálně demokratická strana podala formální návrh na změny
v ústavě země, které mají umožnit nasazení japonských ozbrojených sil
v zahraničí
předseda Japonské federace hospodářských organizací Hiroshi OKUDA
JERSEY
Nejvyšší představitel: britská královna, kterou zastupuje poručík-guvernér a vrchní
velitel ozbrojených sil vrchní letecký maršál Sir John Anthony
CHESHIRE
19.5. novým poručík-guvernérem jmenován generálporučík Andrew Peter
RIDGWAY, který se této funkce ujme v dubnu 2006
5.12. do nově zřízené funkce hlavního ministra instalován Frank Harrison WALKER
(jmenován 2.12.)
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
7.3. městská rada Pretorie podala návrh na změnu názvu hlavního města na
Tshwane (Jsme stejní) a realizovala tak rozhodnutí vlády z července 2000
27.5. Rada pro zeměpisné názvy jednomyslně schválila návrh na změnu názvu
Pretorie na Tshwane a doporučila ministrovi kultury a umění vydání
příslušného rozhodnutí
14.6. z důvodů podezření z účasti na finančních machinacích odvolal prezident
Mbeki svého zástupce, viceprezidenta Jacoba Zumu

22.6. novou viceprezidentkou jmenována Phumzile MLAMBO-NGCUKA
JIŽNÍ OSETIE
26.1. širokou autonomii s vlastním parlamentem a vládou, zajištěnou ústavními
zárukami, přislíbil Jižní Osetii gruzínský prezident Parlamentnímu shromáždění
Rady Evropy
I/05 prezident Kokoiti odmítl návrh prezidenta Saakašviliho na autonomii území
v rámci Gruzie a zopakoval požadavek plné nezávislosti na Tbilisi
V/05 odstoupil premiér Igor Viktorovič Sanakojev, úřadujícím předsedou vlády se
stal Zurab Revazovič KOKOJEV
4.7. prezident jmenoval novým předsedou vlády Jurije Janoviče MOROZOV-a (5.7.
schválen místním parlamentem)
Jižní Súdán
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:

Soudní moc:
Správní rozdělení:

Autonomní oblast Jižní Súdán
autonomní oblast Súdánské republiky
prezident Salva KIIR MAYARDIT
Prozatímní Zákonodárná rada (James Wani IGGA)
vláda s 28 členy, které předsedá ex-offo prezident
autonomie
poradce prezidenta pro diplomatické záležitosti Pagan
AMUM
Oblastní soud
10 států (state/mudíríjat)

JORDÁNSKO
5.4. poté, co rezignaci podala dosavadní vláda, pověřil král sestavením nové Adnana
BADRÁN-a
7.4. úřad nastoupila nová vlády s 26 členy (MP Adnan BADRÁN /Adnan Badran/,
MZV Farúk al-KASRAUÍ /Farouq al-Qasrawi/)
3.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
16.11. král rozpustil Senát a následující den jmenoval nový Senát s 55 členy; jeho
předsedou zůstal Zaid al-RIFÁÍ
24.11. odstoupil premiér Adnan Badrán, novým předsedou vlády jmenoval král
Márufa al-BACHIT-a /Maaruf al-Bakhit/
27.11. úřad nastoupila nová vláda (MZV Abdalláh CHÁTIB /Abdullah Khatib)
KABARDINSKO-BALKARSKO
16.9. odstoupil dosavadní prezident Valerij Kokov
28.9. novým prezidentem se po jmenování ruským prezidentem a schválení místním
parlamentem – Nejvyšší radou - stal Arsen Baširovič KANOKOV
KAJMANSKÉ OSTROVY
11.5. parlamentní volby do Zákonodárného shromáždění s 18 členy
18.5. na ustavující schůzi Zákonodárného shromáždění zvolena jeho předsedkyní
Edna MOYLE a novým předsedou vlády Kurt TIBBETTS
19.5. guvernér jmenoval 3 členy a Zákonodárné shromáždění 5 členů nové vlády
(MZV George A. McCARTHY)
1.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
24.7. novým guvernérem jmenován Stuart Duncan Macdonald JACK, který úřad
nastoupil 23.11.

28.10. před ukončením svého mandátu odstoupil dosavadní guvernér, úřadujícím se
stal George A. McCARTHY
KALMYCKO
24.10. odstoupil prezident Kirsan Nikolajevič ILJUMŽINOV, kterého znovu
nominoval ruský prezident Putin na funkci hlavy republiky a v této funkci ho
potvrdil místní parlament
KAMBODŽA
30.4. zahájena činnost zvláštního tribunálu pro šetření zločinů Rudých Khmerů
22.8. 16 z 24 poslanců hlavní opoziční strany v parlamentu skončilo šestiměsíční
bojkot činnosti Národního shromáždění započatý poté, když její předseda Sam
Rainsy a další dva poslanci byli zbaveni imunity a vydání k vyšetřování pro
podezření z řady zločinů
KAMERUN
11.5. na schůzce s generálním tajemníkem OSN v Ženevě se nepodařilo prezidentům
Kamerunu a Nigérie dosáhnout dohody o stažení nigerijských vojsk
z poloostrova Bakassi a o vytýčení hranice v pobřežních vodách
KANADA
10.5. přes porážku v parlamentním hlasování o zadávání veřejných zakázek odmítla
menšinová vláda premiéra Martina odstoupit (otázku důvěry spojí s hlasováním
o rozpočtu 19.5.)
19.5. vláda těsně vyhrála hlasování o důvěře (153:152) spojené se schválením
rozpočtu, když v tomto případě byl hlas provládního předsedy Poslanecké
sněmovny počítán dvakrát
4.8. novou generální guvernérkou jmenována Michaëlle JEAN (nástup úřadu 27.9.)
19.9. ukončila na VS OSN spor s Dánskem o arktický ostrov Hans, ležící v úžině
Nares mezi Kanadou a Grónskem; žádná ze zemí se nevzdala svého nároku na
svrchovanost nad tímto ostrovem, ale dohodly se na vzájemném předběžném
informování o svých aktivitách na ostrově
28.11. Poslanecká sněmovna vyslovila 171 hlasy proti 133 nedůvěru menšinové vládě,
která 29.11. navrhla generální guvernérce rozpustit parlament a vypsat
předčasné volby na 23.1.2006
KARAJEVSKO-ČERKESKO
19.1. úřadujícím předsedou vlády se stal Alik Husinovič KARDANOV (potvrzen
28.1.)
KARAKALPACKO
Výkonná moc:
rada ministrů (Tursunbej Tleubanovič TANGIRBERGENOV)
KATAR
5.4. změny ve vládě (MZV zůstává)
KAZACHSTÁN
Výkonná moc:

rada ministrů (Danijal Kenžetajevič ACHMETOV)
ministr zahraničí Kassymžomart Kemel-uly TOKAJEV

11.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
19.8. v dílčích volbách do Senátu zvoleno 16 nových senátorů
19.8. Ústavní soud rozhodl o tom, že prezidentské volby se mají konat 4.12.2005,
zatímco vládní právníci hájili takový výklad ústavy, který umožňuje volby
uspořádat až 3.12.2006; jeho rozsudek podléhá schválení parlamentem
4.12. v prezidentských volbách zvítězil Nursultan NAZARBAJEV, který získal 91,15
% odevzdaných hlasů před Žarmachánem Tujakbaievem s 6,61 %, Alichánem
Bajmenovem s 1,61 %, Yerasylem Abylkasymovičem Abylkasymovem s 0,34
% a Melsem Jeleusizovem s 0,28 % (inaugurace 11.1.2006)
KEŇA
16.2. změny ve vládě (MZV zůstává)
14.4. parlament vyzval vládu, aby zabavila neobdělávanou půdu a rozdala ji
bezzemkům
21.7. parlament odmítl změnu ústavy, které měla omezit prezidentské pravomoci a
zřídit funkci předsedy vlády
23.8. vláda zveřejnila prostřednictvím generálního prokurátora Amose Waka návrh
ústavy, první po 40 letech, která by po ratifikaci referendem do 90 dní měla
vstoupit v platnost 12.12.2005; ústava zavádí úřad předsedy vlády bez
výkonných pravomocí
5.9. předseda volební komise Samuel Kivuitu oznámil, že celostátní referendum o
nové ústavě se bude konat 21.11.
21.11. v referendu odmítlo 58,1 % zúčastněných návrh nové ústavy země, zatímco ji
podpořilo je 41,9 % voličů
23.11. v reakci na prohrané referendum rozpustil prezident svoji vládu
7.12. sestavena nová vláda (MZV Raphael TUJU), která 9.12. složila slib a
nastoupila úřad
KOLUMBIE
10.4. pravicoví polovojenští rebelové ze Spojených sil sebeobrany Kolumbie (AUC)
pohrozili stažením svých zástupců na mírových rozhovorech, dokud vláda
nezmění podmínky nabízené amnestie
21.6. Poslanecká sněmovna přijala zákon o spravedlnosti a míru, který vytvořil
zákonný rámec pro demobilizaci pravicových paramilitárních Spojených sil
sebeobrany Kolumbie (AUC), resp. levicových guerilových skupin, které na
mírových rozhovorech s vládou zatím neparticipují
23.7. podpisem prezidenta nabyl účinnosti kontroverzní zákon o spravedlnosti a míru,
který umožňuje zkrácení trestů odnětí svobody příslušníkům guerilových a
paramilitárních skupin, pokud tyto dobrovolně odevzdají své zbraně
1.8. začala demobilizace a odzbrojování příslušníků AUC
4.8. vláda obratem odmítla požadavek levicové guerily z Revolučních ozbrojených
sil Kolumbie (FARC), aby před zahájením jednání o výměně zajatců vyklidily
vládní jednotky dvě horské oblasti
16.8. nejvýznamnější odbojová skupina FARC odmítla nabídku vlády z 11.8. na bezpodmínečné zahájení vyjednávání o výměně zajatců
8.9. vláda propustila z vězení jejího prominentního činitele a nabídla druhé největší
vzbouřenecké skupině – Armádě národního osvobození (ELN) – rozhovory o
příměří
9.9. vláda obnovila nabídku FARC na jednání o výměně zajatců

6.10. pravicové guerily AUC pozastavily demobilizaci svých jednotek, protože vláda
30.9. rozhodla o uvěznění jejich velitele Murilla a pohrozila jeho předáním do
USA
19.10. Ústavní soud rozhodl, že zákona z prosince 2004 o možnosti znovuzvolení
stejné osoby prezidentem na více než jedno období neodporuje ústavě a
umožnil tak opětovnou kandidaturu stávajícího prezidenta Uribeho
1.11. vláda pohrozila pravicovým Spojeným silám sebeobrany Kolumbie (AUC)
zásahem armády, pokud nebudou demobilizovat podle dohodnutého
harmonogramu
16.11. po rozhovorech svých velitelů a vládou v Santa Fe de Ralito vyjádřily pravicové
guerily AUC souhlas s pokračováním demobilizace
21.11. levicová ELN oznámila svou připravenost k jednání s vládou o podmínkách
možného mírového procesu
21.11. Ústavní soud potvrdil ústavnost zákona, který umožňuje účast stávajícího
prezidenta na volební kampani k jeho opětovnému zvolení, aniž by byl nucen
abdikovat, jak požaduje ústava
27.11. prezident Uribe ohlásil záměr znovu kandidovat v prezidentských vobách
v květnu 2006
16.12. v kubánském hlavním městě byly pod patronátem Kuby zahájeny mírové
rozhovory vlády s partyzánskou organizací Armáda národního osvobození
(ELN)
21.12. na závěr jednání v Havaně se zástupci vlády a ELN dohodli na jejich
pokračování tamtéž na konci ledna 2006 s cílem uzavřít mírovou dohodu
KOMORY
11.4. poslanci svazového parlamentu vyslovili nesouhlas s návrhem zákona, který má
umožnit svazovému prezidentovi Assoumanimu obejít ústavní požadavek na
rotaci prezidentů mezi členy Svazu a ucházet se o znovuzvolení
v prezidentských volbách v r. 2006 (návrh byl 24.4. stažen)
5.7. změny ve vládě (novým MZV Aboudou SOEFOU)
KONGO (B)
7.1. změny ve vládě (obnovenou funkci předsedy vlády převzal Isidore MVOUBA,
MZV zůstává)
5.5. představitel militantních skupin tzv. Nindžů pastor Ntumi ohlásil ukončení
jejich bojových akcí v oblasti Pool na jihu země a připravenost odevzdat
vládním vojskům své zbraně
2.10. dílčí parlamentní volby do Senátu (30 z 66 mandátů)
KONGO (K)
3.1. změny ve vládě (MZV zůstává)
7.1. předseda volební komise Apollinaire Malu Malu připustil, z důvodu
neuspokojivé bezpečnostní situace na východě země, může dojít k odsunu
termínu parlamentních voleb, plánovaných na červen, do října – listopadu 2005
30.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1592 (2005) o prodloužení mandátu mírové mise
OSN MONUC do 1.10.
8.4. RB OSN přijala rezoluci č. 1596 (2005) o prodloužení embarga na dovoz zbraní
do provincií Severní a Jižní Kivu a do okresu Ituri

13.4. jedna z hlavních ozbrojených skupin, působících na severovýchodu země, Svaz
konžských vlastenců (UPC), oznámila ukončení svých ozbrojených aktivit
v okrese Ituri
13.5. poté, co tak již dříve učinil Senát, schválilo Národní shromáždění novou ústavu,
která nahrazuje přechodnou ústavu z r. 2002 a zavádí mj. i vyšší stupeň
federalismu; do 6 měsíců bude předložena ke schválení ve všelidovém
referendu (16.5. na ceremoniálu v Kinshase ústavu podepsal prezident)
17.6. Nezávislá volební komise CEI navrhla, aby se referendum o ústavě konalo
17.11. a místní, provinční, parlamentní a prezidentské volby 20.-21.3.2006
17.6. prozatímní parlament schválil prodloužení mandátu prozatímní vlády o šest
měsíců do 31.12.2005 a schválil návrh volební komise na posunutí termínu
všeobecných voleb, plánovaných na červen, o 6 měsíců
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 1616 (2005) o prodloužení embarga na dovoz zbraní
do provincií Severní a Jižní Kivu a do okresu Ituri do 31.7.2006
6.9. RB OSN přijala rezoluci č. 1621 (2005) o rozšíření mise OSN MONUC o 841
příslušníků
30.9. RB OSN přijala rezoluci č. 1628 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
MONUC do 31.10.2005
28.10. RB OSN přijala rezoluci č. 1635 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
MONUC do 30.9.2006 a o jejím posílení o 300 dalších příslušníků
18.11. změny ve vládě (MZV zůstává)
29.11. parlament schválil zákon o amnestii na zločiny spáchané v období občanské
války
18.-19.12. v referendu byla 84,31 % voličů schválena nová ústava země, která mj.
omezuje počet pětiletých funkčních období prezidenta na dvě (pro jednu
osobu), zřizuje funkci předsedy vlády a zvyšuje počet provincií z 10 na 26
21.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1649 (2005) o prodloužení sankcí proti milicím,
které se odmítly podřídit ústřední vládě, a to do 31.7.2006
KOREA – JIŽNÍ
4.1. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
28.3. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
25.8. novým náčelníkem štábu ozbrojených sil jmenován generál Lee Byung WAN
KOSOVO
21.2. RB OSN projednala zprávu generálního tajemníka OSN o tom, že v zemi
nebylo dosaženo potřebného pokroku v budování demokratických institucí, což
mělo umožnit OSN rozhodnout o konečném statusu Kosova
8.3. předseda vlády Ramush Haradinaj odstoupil a vydal se Mezinárodnímu soudu
v Haagu, úřadujícím předsedou vlády se stal vicepremiér Adem SALIHAJ
23.3. parlament zvolil novým předsedou vlády Bajrama KOSUMI-ho a schválil jeho
vládu
16.9. poprvé po dvou letech se k přímému jednání ve Vídni sešli zástupci vlád
Kosova a Srbska, aby jednali o budoucnosti této srbské provincie
24.10. RB OSN jednomyslně schválila zahájení rozhovorů o politické budoucnosti
země, navržené představitelem OSN v Kosovu Kai Eidem
15.11. srbská vláda přijala jednomyslně rezoluci odmítající nezávislost Kosova
17.11. parlament přijal rezoluci, podle níž jediným přijatelným výsledkem
nadcházejících jednání o budoucnosti země může být pouze její nezávislost

KOSTARIKA
4.1. v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu z 24.12.2004, aby prokurátor
pokračoval ve vyšetřování podezření, že prezident zneužil ve své volební
kampani státní prostředky, nabídl prezident republiky, že se vzdá imunity
k vyšetřování, bude-li to Zákonodárné shromáždění požadovat
4.10. vláda podala stížnost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu
v pohraničním sporu s Nikaraguou o kontrolou nad hraniční řekou Río San Juan
KRYM
20.4. novým předsedou rady ministrů jmenován Anatolij Serhijovyč MATVIJENKO,
kterého 21:4. potvrdila i Nejvyšší rada této autonomní republiky, svůj úřad však
nastoupil až 20.8.
23.9. novým předsedou vády se stal Anatolij Fjodorovič BURDJUGOV
KURDISTÁN
14.1. oficiálně zřízena Kurdská autonomní oblast Irácké republiky, přičemž skončila
působnost všech orgánů dosavadní autonomie (prezidenta, parlamentu a vlády)
30.1. volby do Národního shromáždění se 111 členy
30.1. v neoficiálním referendu, pořádaném současně s parlamentními volbami, se 98
% účastníků vyslovilo proti soužití Kurdů s ostatní skupinami obyvatelstva
Iráku (výsledky zveřejněny 7.2.)
29.5. dosaženo politické dohody o tom, že na funkci prezidenta autonomie bude
navržen Massoud Mustafa Barzání a předsedou vlády znovu Nechirvan
BARZÁNÍ
4.6. zahájena ustavující schůze Národního shromáždění, které zvolilo svým
předsedou Adnana AL-MUFTÍ-ho
12.6. parlament jednomyslně zvolil prezidentem autonomie Massouda Mustafu
BARZÁNÍ-ho (inaugurován 14.6.)
14.6. instalována nová vláda (MP Nechirvan Idris BARZÁNÍ)
KUVAJT
19.4. parlament schválil v 1. čtení zákon o hlasovacím právu žen a jejich možnosti
kandidovat v obecních volbách
2.5. s ohledem na vysokou míru abstencí (29) nebyl ve 2. čtení schválen ani
zamítnut (29:2) návrh zákona o volebním právu žen; po konzultaci ústavních
právníků se bude hlasování opakovat za 14 dní
16.5. v opakovaném hlasování schválilo Národní shromáždění 35 hlasy proti 23 při 1
abstenci dodatek k volebnímu zákonu, zavádějící aktivní i pasivní volební
právo žen
11.10. emír přislíbil záhy vyřešit krizi vládnutí, způsobenou dlouhodobým pobytem
svého nevlastního bratra, korunního prince a předseda vlády šajcha Sabaha alAbdulláh as-Sabaha v nemocničním ošetřování (od června) a obviněním
z korupce ve vládě
17.10. na probíhajícím zasedání Národního shromáždění vyzval jeho předseda Džasím
al-Churáfí vládu, aby zahájila seriozní diskusi o legalizaci a organizaci
politických stran v zemi; premiér šajch Sabah tuto myšlenku vzápětí odmítl

KYPR
15.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1604 (2005) o prodloužení mandátu mise UNFICYP
do 15.12.2005
14.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1642 (2005) o prodloužení mandátu mise UNFICYP
do 15.6.2006
KYRGYZSTÁN
27.2. parlamentní volby do nové jednokomorové Nejvyšší rady (Žogorku Keneš) se
75 členy, v okrese Tong odloženy o 14 dní po protestech proti vyřazení
kandidátů opozice
28.2. protože ve 2/3 obvodů nebyl zvolen žádný poslanec, volby se zde budou konat
znovu 13.3. formou II. kola
13.3. II. kolo parlamentních voleb se uskutečnilo ve 40 obvodech
21.3. v reakci na protestní akce opozice nařídil prezident přepočítání odevzdaných
hlasů v obvodech, kde průběh parlamentních voleb 27.2. namítala opozice
22.3. ustavující schůze Nejvyšší rady zvolila jejím předsedou
Omurbeka
TEKEBAJEV-a
22.3. předseda volební komise potvrdil platnost voleb ve všech 75 obvodech,
s výjimkou tří sporných, kde bude o výsledcích rozhodovat soud, a jednoho, kde
se budou volby opakovat
24.3. na nátlak demonstrací opozice opustil prezident Akajev zemi a krátce poté
odstoupil z funkce premiér Tanajev a jeho vláda
24.3. Nejvyšší soud zrušil výsledky parlamentních voleb z 27.2. a prodloužil mandát
poslanců dosavadní Nejvyšší rady do 14.4.2005
24.3. na mimořádném zasedání zvolili poslanci Shromáždění lidových zástupců
dosavadní Nejvyšší rady svým předsedou a úřadujícím prezidentem Išenbaje
Düjšönbijeviče KADYRBEKOV-a a předsedou Koordinační rady národní
jednoty, která má dočasně převzít povinnosti vlády, zvolili Kurmanbeka
Salijeviče BAKIJEV-a
25.3. předsedou vlády a úřadujícím prezidentem zvolila dosavadní Nejvyšší rada
Kurmanbeka Salijeviče BAKIJEVA, který téhož dne jmenoval první členy nové
prozatímní vlády
26.3. Zákonodárné shromáždění dosavadní Nejvyšší rady vyhlásila termín konání
nových prezidentských voleb na 26.6., do kdy bude dosavadní parlament plnit
své ústavní funkce
26.3. Ústavní soud potvrdil Kurmanbeka Bakijeva ve funkci prezidenta
26.3. úřadující prezident jmenoval prozatímní vládu (MZV Roza OTUNBAJEVA)
27.3. volební komise potvrdila výsledky parlamentních voleb do jednokomorové
Nejvyšší rady z 27.2.; nově zvolená Nejvyšší rada se vzápětí sešla a 28.3.
potvrdila jmenování Kurmanbeka Bakijeva předsedou vlády, která na oplátku
potvrdila 28.3. její legitimitu
28.3. Shromáždění lidových zástupců dosavadní Nejvyšší rady ukončilo svou činnost;
29.3. předseda horní komory dosavadní Nejvyšší rady, Zákonodárného shromáždění,
Muratbek Mukašev oznámil její rozhodnutí dobrovolně ukončit svou činnost
v zájmu uklidnění vnitropolitické situace
4.4. prezident Akajev podepsal v exilu v Moskvě abdikační dopis a předal jej
přítomným delegátům nové Nejvyšší rady (ta jej 7.4. odmítla)
7.4. Nejvyšší rada anulovala rezoluci horní komory bývalého parlamentu z 26.3. o
svolání prezidentských voleb na 26.6.

11.4. Nejvyšší rada odvolala 38 hlasy proti dvěma z funkce prezidenta Akajeva
v souvislosti s jeho demisí z 3.4. a s tím, že rozhodla o konání voleb jeho
nástupce 10.7.2005
10.7. prezidentem republiky zvolen Kurmanbek Salijevič BAKIJEV, který získal
89,5 % odevzdaných hlasů (uveden v úřad 14.8.). Na dalších místech skončili
Tursunbaj Bakir Uulu (3,97 %), Akbaraly Aitikejev (3,66 %), Džypar
Džekšejev (0,92 %), Toktajjn Umetalijeva (0,53 %) a Kenešbek Dujšebajev
(0,52 %).
14.8. po uvedení prezidenta Bakijeva do úřadu, se úřadujícím předsedou vlády stal
Medetbek Temirbekovič KERIMKULOV
15.8. úřadujícím předsedou vlády jmenován Feliks Šaršenbajevič KULOV (1.9.
potvrzen parlamentem)
29.9. parlament neschválil některé členy navrhované vlády, vč. ministryně Rozy
Otunbajevové (novým ministrem zahraničí byl 30.9. jmenován Alikbek
DŽEKŠENKULOV)
20.12. vytvořena nová vláda (MP Feliks Šaršenbajevič KULOV, MZV Alikbek
DŽEKŠENKULOV)
21.12. prezident přislíbil konání referenda, které má v r. 2006 rozhodnout, zda si
obyvatelstvo přeje přechod od prezidentského k parlamentárnímu systému
vlády, popř. k jejich vyvážené kombinaci
LIBANON
27.2. pod tlakem veřejné nespokojenosti vyvolané vraždou bývalého premiéra
Harírího 14.2. odstoupila vláda Umara Karámího, která zůstane ve funkci do
jmenování vlády nové
28.2. RB OSN přijala rezoluci č. 1583 (2005) prodlužující mandát vojenské ise
UNIFIL v jižním Libanonu do 31.7.2005
7.3. na základě prohlášení syrského prezidenta ze 5.3. začalo stahování syrských
vojsk
9.3. Národní shromáždění vyslovilo podporu opětovného jmenování Umara
Karámího předsedou vlády (10.3. jej prezident pověřil sestavením nové vlády)
17.3. Sýrie ukončila první fázi stahování svých vojsk, započatou 8.3.
19.3. drúzský politik Valíd Džumblát z protisyrské opozice odmítl prezidentovu
výzvu k dialogu s vládou o vyřešení politické krize
30.3. designovaný premiér Karámí avizoval své odhodlání vzdát se pověření sestavit
vládu národní jednoty, jejíž vytvoření bojkotuje protisyrská opozice
2.4. poté, co ho prosyrské politické frakce v Národním shromáždění přesvědčily,
aby upustil od plánu vzdát se pověření o zformování nové vlády, přijal premiér
Karámí nabídku pokračovat v jednáních
13.4. po týdnech marných pokusů zformovat novou vládu, která by připravila
parlamentní volby do 31.5., vzdal se designovaný premiér Karámí pověření
k tomuto úkolu
15.4. na návrh parlamentu jmenoval prezident novým premiérem Nadžíba Azmi
MIKATI-ho a pověřil jej sestavením nové vlády
19.4. designovaný premiér Mikati sestavil novou vládu, která dovede zemi
k parlamentním volbám (MZV Mahmúd HAMMÚD)
26.4. slavnostním ceremoniálem ukončila Sýrie stažení svých vojsk
27.4. parlament vyslovil důvěru nové vládě a z technických důvodů prodloužil své
funkční období; předseda NS současně potvrdil, že parlamentní volby do
Národního shromáždění budou zahájeny 29.5.

23.5. pozorovatelé OSN potvrdili stažení všech syrských vojsk z území Libanonu
29.5. I. kolem v hlavní městě s 19 mandáty zahájeny předčasné parlamentní volby do
Národního shromáždění se 128 členy
5.6. ve II. kole parlamentních voleb bylo na jihu země zvoleno 23 poslanců NS
12.6. ve III. kole parlamentních voleb bylo ve středním a východním Libanonu
zvoleno 58 poslanců NS
19.6. ve IV. kole parlamentních voleb bylo v severním Libanonu zvoleno 28 poslanců
NS; toto kolo ukončilo předčasné parlamentní volby, zahájené 29.5.
28.6. na ustavující schůzi nově zvoleného Národního shromáždění byl zvolen jeho
předsedou znovu Nabí BARRÍ
30.6. do funkce premiéra 126 hlasy proti 2 poslancům Národního shromáždění
nominován Fouad Abdul Basset SINIORA
19.7. prezident jmenoval novou vládu (MZV Fawzi SALLUKH)
29.7. RB OSN přijala rezoluci č. 1614 (2005) o prodloužení mandátu vojenských sil
OSN v jižním Libanonu (UNIFIL) do 31.1.2006
27.10. vláda odmítla zprávu OSN, požadující odzbrojení milicí podle rezoluce RB č.
1559 (2004)
LIBÉRIE
7.2. předsedkyně Národní volební komise Frances Johnson-Morrisová oznámila, že
první poválečné prezidentské a parlamentní volby do Senátu (30 čl.) a
Sněmovny reprezentantů (počet dosud nespecifikován) se uskuteční 11.10.
14.3. pro zneužití veřejných finančních prostředků odvolalo Národní prozatímní
zákonodárné shromáždění jednomyslně svého předsedu George Dwaha a jeho
zástupce
17.3. novým předsedou prozatímního parlamentu byl zvolen George KOKOR
21.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1607 (2005), kterou prodloužila zákaz vývozu
diamantů a drahého dřeva o dalších 6 měsíců, tj,. do 21.12.2005
15.8. Národní volební komise uzavřela přihlášky kandidátů pro prezidentské a
parlamentní volby 11.10., v nichž má být zvolen nový prezident a parlament,
sestávající ze Senátu (Senate) se 30 členy a Sněmovna reprezentantů (House of
Representatives) s 64 členy
19.9. RB OSN přijala rezoluci č. 1626 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
UNMIL do 31.3.2006 a jejím rozšíření na 15 250 příslušníků
11.10. parlamentní a prezidentské volby, do jejichž II. kola postupují George Weah
(28,3 %) a Ellen Johnson-Sirleaf (19,8 %), kteří získali nejvíce hlasů před
Charlesem Brumskinem (13,9 %), Winstonem Tubmanem (9,2 %), Varney
Shermanem (7,8 %), Rolandem Massaquoiem (4,1 %), Josephem Korto (3,3
%), Alhajim G.V. Kromahem (2,8 %), Togba-Nah Tipotehem (2,3 %),
Williamem „Shad“ Tubmanem (1,6 %), Johnem Morlu (1,2 %), Nathanielem
Barnesem (1,0 %) a dalšími 10 kandidáty, kteří získali méně než 1 %
odevzdaných hlasů
8.11. ve II. kole prezidentských voleb zvolena hlavou státu Ellen JOHNSONSIRLEAF, která získala 59,4 % odevzdaných hlasů, zatímco její protikandidát
George Manneh Weah 40,6 % (inaugurace 16.1.2006)
9.11. poražený uchazeč o funkci prezidenta Weah vznesl obvinění z falšování voleb
11.11. volební štáb G. Weaha podal žádost k Nejvyššímu soudu, aby z důvodů
údajných volebních podvodů zastavil sčítání hlasů; NS žádost odmítl

11.11. RB OSN přijala rezoluci č. 1638 (2005) o rozšíření mandátu mise OSN UNMIL
o stíhání bývalého prezidenta Taylora z válečných zločinů v Sierra Leone, vrátíli se do země
16.11. předsedkyně Národní volební komise oznámila, že bylo zahájeno vyšetřování
stížnosti poraženého prezidentského kandidáta Weaha na zfalšování výsledků
voleb a že úřední výsledky voleb budou vyhlášeny 23.11, do kdy musí
vyšetřování skončit
23.11. Ellen Johnson-Sirleaf oficiálně vyhlášena Národní volební komisí vítězkou
prezidentských voleb
16.12. Národní volební komise odmítla všechny stížnosti G. Weaha na neregulérnost
II. kola prezidentských voleb; poražený kandidát se následně obrátil se svou
stížností k Nejvyššímu soudu
20.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1647 (2005), kterou prodlužuje zákaz dovozu zbraní
do země o dalších 12 měsíců a zákaz vývozu dřeva a diamantů o dalších 6
měsíců
21.12. v zájmu umožnění včasné inaugurace Johnson-Sireleafové liberijskou
prezidentkou, stáhl její protikandidát Weah svou stížnost na regulérní průběh
voleb k Nejvyššímu soudu
LICHTENŠTEJNSKO
11. a 13.3. volby do Zemského sněmu s 25 členy (předseda Klaus WANGER)
21.4. nově zvolený Zemský sněm zvolil novou vládu (MP Otmar HASLER, MZV
Rita KIEBER-BECK), kterou téhož dne jmenoval do funkce korunní princ
MACAU
25.9. parlamentní volby do Zákonodárné rady s 29 členy
14.11. předsedkyní Zákonodárné rady zvolena Susana CHOU
MADAGASKAR
17.3. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
MAĎARSKO
6.6. I. kolem zahájilo Národní shromáždění volbu prezidenta republiky
7.6. ve 3. kole byl Národním shromážděním zvolen novým prezidentem dr. László
SÓLYOM, který získal 185 hlasů proti 182 hlasům pro Katalinu Sziliovou
(nástup 5.8.)
MAKEDONIE
13.3. obecní volby do 85 nových municipalit po úpravě hranic ze srpna 2004, jež
umožňuje ustavení albánských národnostních orgánů podle smlouvy z Ochridu
z r. 2001
10.4. opakované obecní volby a II. kolo voleb starostů v 84 municipalitách a hlavní
městě Skopje
MALAJSIE
14.1. Malajsie se dohodla se Singapurem na řešení 18 měsíců trvajícího sporu o
vzájemnou hranici v Johorském průlivu, oddělujícím obě země

7.3.

malajsijský premiér se shodl s indonéským prezidentem na zahájení rozhovorů
o odstranění napětí kolem sporných nároků na pobřežní vody kolem
malajsijských ostrovů Sipandan a Ligitan při severovýchodním pobřeží Bornea
(přiznaných r. 2002 rozsudkem Mezinárodního soudního dvora Malajsii)

MALAWI
5.2. změny ve vládě, novým MZV jmenován David FAITI
23.6. Národní shromáždění otevřelo debatu k návrhu na odvolání prezidenta pro
údajné protiústavní konání a zneužívání veřejných prostředků
27.6. poté, co 23.6. zkolaboval v parlamentu při projednávání návrhu Sjednocené
demokratické strany na odvolání prezidenta, zemřel po 5-denní léčbě v JAR
předseda Národního shromáždění Rodwell Munyenyembe
8.7. novým předsedou Národního shromáždění zvolen Louis CHIMANGO
31.7. změny ve vládě (novým MZV jmenován Davis Chester KATSONGA)
19.10. Národní shromáždění schválilo proceduru vedoucí k zahájení odvolání
prezidenta Muthariky z funkce
21.10. více než 80 opozičních poslanců předvolalo prezidenta před parlament k řízení
o údajném zneužití státních prostředků a jeho příp. následném zbavení úřadu
22.10. Vysoký soud pozastavil z právních důvodů proces odvolání prezidenta
26.10. Ústavní soud dočasně zastavil proceduru vedoucí k sesazení prezidenta, který
měl 27.10. vypovídat před parlamentem
MALEDIVY
22.1. odložené parlamentní volby do Lidového shromáždění s 50 členy (předseda
Ahmed ZAHIR)
3.6. Lidové shromáždění jednomyslně podpořilo plán na ustavení multistranické
parlamentní demokracie, který má být na základě návrhu prezidenta
implementován v prosinci 2005
14.7. změny ve vládě (novým MZV jmenován Ahmed SHAHEED)
MAN
27.9. funkci guvernéra opustil letecký maršál Macfadyen, 29.9. se úřadujícím
guvernérem stal Michael KERRUISH
17.10. novým guvernérem se stal viceadmirál Sir Paul HADDACKS
18.10. parlament jednal o změně královnina zástupce na ostrově z guvernéra na
komisaře koruny (Crown Commissioner)
MAURICIUS
3.7. všeobecné volby do Národního shromáždění se 70 členy
5.7. po porážce, kterou ve volbách utrpěla jeho strana, odstoupil premiér Paul
Berenger a jeho vláda
5.7. jmenována nová vláda (MP Dr. Navinchandra RAMGOOLAM, MZV Madan
Murlidhar DULLOO)
12.7. na ustavující schůzi nového Národního shromáždění zvolen jeho předsedou
Kailash PURRYAG
MAURITÁNIE
30.3. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
3.8. vojenským převratem byl svržen prezident Taya, kterého v čele státu nahradil
plukovník Ely Ould Mohammed VALL, předseda Vojenské rady pro

spravedlnost a demokracii (Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie)
se 17 členy; rada oznámila záměr připravit do 2 let svobodné a rovné volby
4.8. Vojenská rada rozpustila Národní shromáždění, ale potvrdila platnost ústavy
z r. 1991 s tím, že bude doplněna o kapitolu, týkající se dočasných pravomocí
rady
6.8. odstoupila vláda premiéra M’Barecka; novým předsedou vlády jmenovala
Vojenská rada Sidi Mohameda Ould BOUBACAR-a (7.8. nástup do funkce)
10.8. Vojenská rada jmenovala vládu s 25 členy (MZV prof. Ahmed Ould Sid‘
AHMED)
20.10. Vojenská rada vydala harmonogram návratu k demokracii, který předpokládá
konání referenda k nové ústavě v červnu-červenci 2006, obecních voleb v říjnu
2006, parlamentních voleb do Národního shromáždění v dubnu 2007 a do
Senátu v květnu 2007 a uspořádání prezidentských voleb v červnu 2007
11.11. Vojenská rada upřesnila harmonogram předání moci voleným orgánům s tím,
že referendum o ústavě se bude konat v červnu 2006, místní a parlamentní
volby v listopadu 2006 a prezidentské volby v březnu 2007
MAYOTTE
Zákonodárná moc:

Generální rada (Conseil général, Sai´d Omar OILI)
s 19 členy

17.1. funkci prefekta převzal Jean-Paul KIHL
MELILLA
29.9. Španělsko a Maroko oznámily svůj záměr vyslat vojska na hranice této
španělské enklávy na marockém území; mají jí poskytnout ochranu před
přílivem uprchlíků ze subsaharské Afriky
MEXIKO
18.1. jednání ministrů vnitra Mexika a vnitřní bezpečnosti USA o zlepšení
bezpečnosti na společné hranici a úpravě imigrační politiky
22. a 28.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
MIKRONÉSIE
8.3. parlamentní volby 10 mandátů do Kongresu se 14 členy (předsedou je do dubna
2007 Peter M. CHRISTIAN)
8.3. v souběžně probíhající referendu schválila většina hlasujících 3 ústavní změny
(podle jedné z nich mají být zákony přijaté v jednom státě uznávány i ve státech
zbývajících), avšak bez požadované ¾ většiny
MOLDAVSKO
6.3. volby do Parlamentu se 101 členem
24.3. na ustavující schůzi byl předsedou Parlamentu zvolen Marian LUPU
4.4. Parlament zvolil 75 hlasy ze 101 prezidentem opět Vladimira VORONIN-a
(inaugurován 7.4.)
19.4. parlament schválil složení nové vlády (MP Vasile TARLEV, MZV Andrei
STRATAN)
12.6. Parlament podpořil návrh Ukrajiny na vyhlášení autonomie Podněsterské
republiky v rámci Moldavska s tím, že Rusko stáhne svá vojska z Moldavska do
konce roku 2005

27.10. obnoveny rozhovory s Podněsterskem o normalizaci vztahů
MONAKO
31.3. korunní princ Albert převzal jako regent výkon pravomocí vládnoucí knížete za
svého těžce nemocného otce Rainiera III.
6.4. zemřel vládnoucí kníže Rainier III., na trůn nastoupil jeho syn korunní princ
Albert, který bude vládnout jako ALBERT II. (ústavní slib 12.7., intronizace
19.11.)
1.6. úřadu se ujala nová vláda (státní ministr Jean-Paul PROUST, MZV Rainier
IMPERTI)
MONGOLSKO
18.3. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
22.5. v prezidentských volbách zvítězil se ziskem 53,44 % odevzdaných hlasů
Nambaryn ENCHBAJAR před Mendsajchani Endsajchanem s 20,05 %,
Bazarsadynem Džargalsajchanem s 13,83 %, Badarchem Erdenebatem s 11,33
% a dalšími kandidáty, kteří dohromady získali 1,35 % odevzdaných hlasů
(nástup do úřadu 24.5.)
22.5. současně proběhlo referendum o novém správním dělení země, které dosavadních 21 provincií (aymag) nahradí 4 podstatně většími provinciemi (Setsen
Chan, Altaj Chan, Sain Nojon Chan a Tušít Chan), které se dělí na 68 okresů
(khoshuu) a 25 měst
1.7. dosavadní ministr spravedlnosti a vnitra Cendíjn NJAMDORDŽ byl zvolen
novým předsedou Velkého churalu
MORDVINSKO
7.11. prezident RF nominoval na úřad prezidenta republiky znovu Nikolaje
MERKUŠIN-a
MOSAMBIK
20.1. Ústavní rada potvrdila platnost výsledků parlamentních a prezidentských voleb
v prosinci 2004; opoziční RENAMO odvolalo svůj bojkot činnosti parlamentu
2.2. inaugurace prezidenta Armanda Emília GUEBUZY, který 3.2. jmenoval
předsedkyní nové vlády opět Luisu DIOGO-vou
11.2. na návrh premiérky jmenoval prezident novou vládu (ministryní zahraničí se
stala Alcinda ABREU)
MUSLIMSKÉ MINDANAO
18.-20.4. v malajsijském Georgetownu se konaly rozhovory o ukončení dlouholetého
konfliktu na ostrově Mindanao mezi zástupci vlády a Islámské osvobozenecké
fronty Morů (MILF) usilující o zřízení muslimského státu na tomto ostrově;
byly zakončeny dohodou o řešení sporu kolem tzv. půdy předků a o zahájení
formálních mírových jednání během několika měsíců
8.8. ve volbách guvernéra autonomní oblasti zvítězil Zaldy Dachi Puti
AMPATUAN před Mahidem Mutilanem a Datu Ibrahimem Paglasem (úřad
nastoupil 30.9.)
NÁHORNÍ KARABACH
Nejvyšší představitel: prezident republiky Arkadi Aršavirovič GHUKASJAN
Výkonná moc:
Státní rada (Anušavan Surenovič DANIELJAN)

19.6. parlamentní volby do Nejvyšší rady s 33 členy
NACHIČEVANSKO
Nejvyšší představitel: předseda Nejvyšší rady Vasif Yusuf ogly TALYBOV
Výkonná moc:
rada ministrů (Alovsat Gazanfar ogly BACHŠIJEV)
NAMIBIE
10.3. na základě návrhu dvou opozičních stran, Kongresu demokratů a Republikánské
strany, nařídil Vysoký soud, aby byly přepočteny hlasy odevzdané
v listopadových parlamentních volbách; sčítání musí být zahájeno do 5 dní a
výsledky oznámeny nejpozději 20.3.
16.3. oznámeny výsledky soudem nařízeného přepočtu hlasů z parlamentních voleb
z listopadu 2004, zahájeného 13.3.; přepočet potvrdil vítězství vládnoucí
SWAPO
20.3. ustavující schůze Národního shromáždění zvolila jeho předsedou Thea-Ben
GURIRAB-a
21.3. inaugurace prezidenta Hifikepunye Lucase POHAMBY a jeho vlády (MP
Nahas Gideon ANGULA, MZV Marco HAUSIKU)
22.4. 4 opoziční strany (RP, CoD, SWANU a NMDC) se odvolaly k Vysokému
soudu proti rozsudku nižšího soudu z 16.3. ve věci údajných volebních podvodů
při parlamentních volbách v listopadu 2004
NAURU
10.1. předsedou Parlamentu zvolen Valdon DOWIYOGO
NĚMECKO
20.2. zemské volby ve Šlesvicku-Holštýnsku
18.3. odstoupila premiérka Šlesvicka-Holštýnska Heide Simonisová poté, co ji
zemský parlament nepotvrdil ve funkci (23.3. začala jednání o koalici CDU a
SPD)
21.4. zemský sněm Bádenska-Würtemberska zvolil novým předsedou vlády Günthera
OETTINGER-a
27.4. novým zemským premiérem Šlesvicka-Holštýnska byl zvolen Peter Harry
CARSTENSEN, který stojí v čele velké koalice CDU-SPD
28.4. Spolkový soud zamítl pokus poslance za CSU Petera Gauweilera zastavit
v parlamentu proces schvalování ústavy EU, který má být završen 12.5.
hlasováním v plénu Spolkového sněmu a 27.5. v plénu Spolkové rady
22.5. zemské volby v Severní Porýní-Vestfálsku (MP 22.6. zvolen Jürgen
RÜTTGERS)
23.5. po prohraných zemských volbách v Severním Porýní-Vestfálsku se dohodl
kancléř se spolkovým prezidentem na ústavní proceduře, která povede 1.7.
k vyslovení nedůvěry vládě, následnému rozpuštění Spolkového sněmu a
k vypsání předčasných parlamentních voleb do 18.9.
15.6. spolkový prezident odložil podepsání protokolu o ratifikaci ústavy EU
27.6. spolkový kancléř požádal Spolkový sněm o hlasování o vyslovení důvěry své
vládě (1.7. ji sněm 296 hlasy proti 151 při 148 abstencí odmítl vyslovit)
21.7. spolkový prezident oznámil rozpuštění Spolkového sněmu a vypsání
mimořádných parlamentních voleb na 18.9.

25.8. Ústavní soud zamítl 7 proti 1 hlasu protest proti předčasným volbám 18.9,
neboť potvrdil, že předčasné rozpuštění Spolkového sněmu 21.7. je v souladu
s ústavou
18.9. mimořádné parlamentní volby do Spolkového sněmu s 614 členy
18.10. ustavující schůze Spolkového sněmu zvolila jeho předsedou Norberta
LAMMERT-a
18.10. poté, co mu podala svou demisi, spolkový prezident vyzval dosavadní vládu,
aby setrvala v úřadě do jmenování nové vlády
22.11. Spolkový sněm zvolil 397 hlasy z 614 novou spolkovou kancléřkou Dr. Angelu
Dorotheu Kasner MERKEL-ovou, která téhož dne jmenovala novou vládu
(MZV Frank Walter STEINMEIER)
1.12. prezidentem zpravodajské služby Bundesnachrichtendienst (BND) jmenován
Ernst UHRLAU
náčelník Štábu ozbrojených sil generál Wolfgang SCHNEIDERHAN, náčelník Štábu
armády generálporučík Hans-Otto BUDDE, náčelník Štábu letectva generálporučík
Klaus Peter STIEGLITZ, náčelník Štábu námořnictva viceadmirál Lutz FELDT,
prezident Sněmu německého průmyslu a obchodu (DIHT) Ludwig Georg BRAUN,
prezident Spolkového sdružení zaměstnavatelských svazů (BDA) dr. Dieter HUNDT
NEPÁL
1.2. poté, co vláda premiéra Deuby nesplnila mandát v jednání s maoistickými
vzbouřenci, král ji odvolal a převzal přímé řízení státu, v čele jehož nové vlády
bude stát sám; současně vyhlásil v zemi výjimečný stav
2.2. král jmenoval novou vládu s 10 členy (MZV Raméš Nath PANDEY)
4.2. nová vláda odmítla návrat k parlamentní demokracii a uspořádání parlamentních voleb dokud neporazí maoistické rebely
7.2. králova vláda nabídla maoistickým vzbouřencům okamžité zahájení rozhovorů
o příměří bez jakýchkoli předběžných podmínek
17.2. král zřídil jako svůj výkonný orgán zvláštní královskou komisi pro boj
s korupcí, nepotismem a úplatkářstvím, kterou vybavil mimořádnými
pravomocemi; 6-členné komisi předsedá vysoký úředník Bhakta Bahádur
KOIRALA
21.3. výslechem 4 bývalých ministrů začala činnost zvláštní královské protikorupční
komise
14.4. uspořádáním obecních voleb do 50 municipalit v dubnu 2006 slíbil král zahájit
„aktivaci demokratizačního procesu“
29.4. král zrušil výjimečný stav, zavedený 1.2.
15.7. o dalších 12 svých přívrženců rozšířil král vládu, která tak dosáhla počtu 22
členů (MZV zůstává)
25.8. Nejvyšší soud zahájil jednání o petici, žádající obnovení parlamentu, který byl
rozpuštěn 22.5 2002, třebaže již v srpnu 2002 uznal rozpuštění za legální
30.8. král opakovaně vyzval představitele sedmi opozičních stran k jednání o
obnovení standardní civilní vlády, která však musí zajistit dobrou správu státu,
finanční disciplinu a boj proti terorismu
3.9. maoističtí vzbouřenci vyhlásili jednostranné tříměsíční příměří (vláda 5.9.
zpochybnila důvěryhodnost tohoto kroku)
12.10. král oznámil konání parlamentních voleb v dubnu 2007

24.10. vláda obnovila nabídku amnestie pro ty příslušníky marxistických gueril
nelegální Komunistické strany Nepálu, kteří se do poloviny prosince 2005
vzdají beze zbraní
18.11. v Indii proběhla tajná jednání představitelů politické opozice s vedením
maoistických rebelů o návratu země k demokracii
22.11. bývalý premiér Koirala oznámil, že se koalice 7 hlavních opozičních stran a
maoističtí rebelové dohodli na 12-bodovém plánu, jak obnovit v zemi
demokracii a ukončit přímou vládu krále Gyanéndry; plán zahrnuje bojkot
místních voleb, které králova vláda připravuje na únor 2006, ustavení kontroly
OSN nad činností ozbrojených sil vzbouřenců i královské armády a svolání
Ústavodárného shromáždění
2.12. marxistické guerily prodloužily jednostranné příměří o 1 měsíc
5.12. velitel ozbrojených sil generál Pyar Jung Thapa odmítl klid zbraní, který 2.12.
prodloužili maoističtí rebelové o další měsíc
7.12. změny ve vládě (MZV zůstává)
20.12. král odmítl návrh na oboustranné příměří, který předložili marxističtí rebelové
NIGER
12.7. Mezinárodní soudní dvůr rozhodl hraniční spor s Beninem, když mu přiznal
nárok na ostrov Lété a 15 dalších menších ostrůvků z celkového počtu 25
nárokovaných v hraničních řekách Niger a Mekrou; obě země se zavázaly
rozhodnutí soudu respektovat
NIGÉRIE
13.1. prezident oznámil, že k novelizaci ústavy země bude do 3 měsíců uspořádána
konference za účasti 400 delegátů všech politických a občanských skupin a
obránců lidských práv, která prezidentovi doporučí příp. změny ústavy
21.2. za bojkotu opozice byla zahájena Národní politická konference o reformě
politického systému za účasti více než 400 delegátů
5.4. na základě obvinění z korupce odstoupil předseda Senátu Adolphus Wabara,
novým zvolen Kenechukwu N´NAMANI
11.5. na schůzce s generálním tajemníkem OSN v Ženevě se nepodařilo prezidentům
Nigérie a Kamerunu dosáhnout dohody o stažení nigerijských vojsk
z poloostrova Bakassi a o vytýčení hranice v pobřežních vodách
1.7. Nejvyšší soud jednomyslně zamítl stížnost na regulérnost vítězství prezidenta
Obsanja v prezidentských volbách v dubnu 2003, kterou podal jeho protikandidát Muhammad Buhari
11.7. bez dohody o dělení výnosů z těžby ropy skončila celonárodní konference o
politické reformě
13.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
15.11. v rozporu s doporučením Národní politické konference zachovat stávající
úpravu navrhl příslušný výbor Senátu ústavní změnu, která má umožnit
kandidovat prezidentu Obasanjovi v r. 2007 potřetí na úřad hlavy státu
NIKARAGUA
6.1. na žádost prezidenta Bolaňose zakázal Středoamerický soudní tribunál
Národnímu shromáždění přijmout řadu ústavních reforem, které měly omezit
pravomoci prezidenta

13.1. Národní shromáždění, ovládané opozicí, schválilo ústavní reformu, přestože
nedošlo k národnímu dialogu mezi vládou a opozicí o ní, jak požadoval soud a
vláda se na něm s opozicí dohodla
18.1. prezident republiky slíbil podepsat zákon, budou-li v něm provedeny některé
změny
29.3. Středoamerický soudní dvůr odmítl souhrn ústavních reforem přijatých
Národním shromážděním 13.1. a omezujících pravomoci prezidenta
30.3. přestože prezident Bolaňos přislíbil podřídit se jeho verdiktu, nařkl Nejvyšší
soud Středoamerický soudní dvůr z překročení pravomocí a potvrdil platnost
ústavních změn
30.8. Ústavní soud potvrdil ústavní reformy přijaté v lednu Národním shromážděním
11.10. prezident oznámil, že bylo dosaženo dohody s opozicí ovládaným parlamentem
o odložení ústavní reformy, která má oslabit pravomoci hlavy státu až do r.
2006, kdy skončí funkční období stávajícího prezidenta Bolaňose
26.10. Národní shromáždění zrušilo své usnesení z r. 2004, žádající o zbavení imunity
prezidenta
NIUE
24.3. rozpuštěn parlament a vyhlášeny volby do 11. Fona na 30.4.
30.4. všeobecné parlamentní volby do Shromáždění (Fono Ekepule) s 20 členy
11.5. parlament zvolil svým předsedou Atapanu SIAKIMOTU-a a premiérem znovu
Mititaiagimene Younga VIVIAN-a, který 16.5. vytvořil novou vládu se 4 členy
(funkci ministra zahraničí vykonává předseda vlády)
18.5. nová vláda se ujala své funkce
26.9. novým vysokým komisařem se stal Kurt MEYER
NIZOZEMÍ
23.2. organizační výbor oznámil konání referenda k evropské ústavě 1.6.2005
NIZOZEMSKÉ ANTILY
8.4. v referendu na ostrově Curaçao se 68 % voličů vyslovilo pro jeho autonomní
status v rámci Nizozemského království, 23 % pro ještě užší vztahy k Nizozemí
a 5 % pro plnou nezávislost na Nizozemí či Nizozemských Antilách
8.4. v obdobném hlasování na ostrově St. Eustatius odmítlo 76 % jeho obyvatel
přiznání autonomního statutu pro svůj ostrov
21.11. premiér Ys oznámil, že jeho vláda ztratila většinu ve Stavech poté, co ji opustil
Vlastenecký svaz Bonairu
28.11. po dvoudenních jednání nizozemského premiéra Balkeneneho s vůdci pěti
ostrovů bylo dosaženo dohody mezi vládami Nizozemských Antil a Nizozemí o
rozpuštění této federace v červenci 2007; poté budou mít ostrovy Curacao a
Sint Maarten separátní status autonomního území Nizozemského království
jako má dosud jen Aruba, zatímco ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba se
stanou „ostrovy Nizozemského království“, jejichž statut dosud nebyl definován
29.11. oznámeno konání předčasných parlamentních voleb v lednu 2006
NORSKO
12.9. parlamentní volby do Stortingu se 169 členy (předseda Thorbjörn JAGLAND)
14.10. premiér Bondevik předložil demisi své vlády a doporučil králi, aby vytvořením
nové pověřil Jense STOLTENBERG-a

17.10. král jmenoval novou vládu (MP Jens STOLTENBERG, MZV Jonas Gahr
STØRE)
NOVÁ KALEDONIE
9.9. úřad vysokého komisaře nastoupil Michel MATHIEU
NOVÝ ZÉLAND
25.7. předsedkyně vlády Clarková oznámila konání všeobecných parlamentních voleb
na 17.9.
17.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 122 členy (od března 2005 je její
předsedkyní Margaret Anne WILSON)
18.9. odstoupila vláda, která bude vykonávat funkci přechodně do 1.10., kdy se sejde
nově zvolený parlament
1.10. sestavením nové vlády pověřena znovu Helen Elizabeth CLARK
17.10. jmenována nová koaliční vláda (MZV Winston Raymond PETERS), 19.10.
složila slib
PÁKISTÁN
15.2. návštěvou indického ministra zahraničí v Islámabádu, první po 15 letech,
zahájena další etapa jednání o mírovém procesu mezi oběma zeměmi
13.4. Nejvyšší soud odmítl petici Fóra pákistánských právníků a dalších pěti
stěžovatelů na protiústavnost práva prezidenta republiky zůstat v čele armády
18.4. při návštěvě prezidenta Mušarrafa v Díllí bylo podepsáno společné prohlášení s
premiérem Indie o mírovém procesu mezi oběma zeměmi a dalších společných
krocích v oblasti obchodu, dopravy a konzulárních styků
26.5. ve městě Rawalpindí začaly rozhovory s Indií o zmírnění dlouhodobého napětí
na hranici probíhající po ledovci Siačen v Kašmíru, kde trvá od listopadu 2003
příměří zbraní (27.5. skončily bez konkrétního výsledku)
29.5. bez dohody skončily rozhovory v pákistánském Rawalpindí o hraničním sporu
mezi oběma zeměmi, resp. pákistánskou provincií Sindh a indický státem
Gudžarát, v bažinaté oblasti Sir Creeku, zahájené 28.5.
7.6. prezident Mušarraf se sešel s vůdci separatistického hnutí APHC z Indií
spravovaného státu Džammú a Kašmír, aby s nimi diskutoval o řešení
kašmírského konfliktu
1.9. v Pákistánu zahájili státní tajemnící ministerstev zahraničí Indie (Šjam
SARAN) a Pákistánu (Riaz MUHAMMAD CHÁN) jednání o dalším
prohlubování pokroku při řešení kašmírské a dalších otázek vzájemných vztahů
3.-6.10. v Islamábádu proběhla další jednání o mírovém procesu na úrovni ministrů
zahraničí Indie a Pákistánu, kteří podepsali 2 dohody o spolupráci na poli
bezpečnosti a jednali o stažení vojsk z oblasti ledovce Siačen
30.10. na jednání v Islamabádu se Pákistán dohodl s Indií o bezprecedentním otevření
hranic v oblasti Kašmíru od 7.11., aby se usnadnila pomoc obětem zemětřesení
z 8.10.
26.12. pákistánské ministerstvo zahraničí oznámilo, že třetí kolo mírových jednání
mezi Pákistánem a Indií začne na úrovni státních tajemníků zahraničí v New
Delhi v prvním týdnu ledna 2006

PALESTINA
9.1. v prezidentských volbách zvítězil Mahmúd Rizá ABBÁS (abú Mázin) s 62,52
% odevzdaných hlasů před Mustafou Barghútím (19,48 %), Tajsírem Chaledem
(3,35 %), Abdal Halimem Aškarem (2,76 %), Basámem el-Salhím (2,67 %), As
Sajídem Barakem (1,30 %) a Abdalem Karímem Šbairem (0,71 %); (inaugurace
15.1.)
15.1. nový prezident jmenoval předsedou vlády opět Ahmada KURÁJU
7.2. v egyptském městě Šarm aš-Šajch se konaly rozhovory mezi palestinským
prezidentem Abbásem a izraelským premiérem Šaronem o vyhlášení oficiálního
příměří (8.2. vyhlášeno ukončení veškerých násilností mezi oběma státy)
22.2. protože diskuse v Zákonodárné radě hrozila neschválením personálního složení
nové vlády, stáhl designovaný premiér Kurája její návrh
24.2. parlament schválil složení nové vlády s 24 členy (MP Ahmad KURÁJA, MZV
Násir al-KIDWA)
17.3. na konferenci v Káhiře přistoupili zástupci 13 palestinských organizací (vč.
Fatáhu, Hamásu a Islámského džihádu) na dodržení klidu zbraní vůči Izraeli,
pokud ten zastaví útočné akce proti nim, propustí všechny vězněné Palestince a
zastaví výstavbu nových osad a bezpečnostního plotu na okupované palestinské
půdě
23.5. Nejvyšší volební komise ohlásila odložení termínu parlamentních voleb, které
se měly konat 17.7. z technických důvodů na pozdější termín a vyzvala
prezidenta k vydání příslušného dekretu
4.6. prezident vydal dekret, podle kterého se z důvodu rozporů kolem volebního
řádu odkládají parlamentní volby plánované na 17.7.2005
17.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1605 (2005) o prodloužení mandátu pozorovatelské
mise UNDOF o dalších 6 měsíců
4.7. militantní hnutí Hamás, které zvítězilo v obecních volbách, odmítlo nabídku alFatáhu na účast v koaliční vládě národní jednoty
9.8. prezident oznámil, že parlamentní volby se budou z technických důvodů konat
až v lednu 2006 (20.8. dekretem stanovil datum 26.1.2006)
12.9. ukončeno stahování izraelské armády z Gazy, jejíž správu převzaly orgány
palestinské národní správy
3.10. parlament vyzval prezidenta ke jmenování nové vlády; tuto výzvu prezident
26.10. odmítl a slíbil konání parlamentních voleb v plánovaném termínu
2.11. hnutí Hamás oznámilo, že neprodlouží neformální a jednostranné příměří
s Izraelem ze 17.3., které má vypršet na konci tohoto roku
PANAMA
1.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
PAPUA NOVÁ GUINEA
14.1. ministr mezivládních záležitostí Sir Peter Barter předal guvernérovi ostrova
Bougainville právě schválenou ústavu, jež umožňuje volby do zákonodárného
sboru ostrova a ustavení vlády v červenci 2005, jakož i následné referendum o
nezávislosti za 10-15 let
20.4. poté co guvernér Momis odstoupil z důvodů své kandidatury na úřad prezidenta
Bougainville, stal se úřadujícím guvernérem ostrova Gerard SINATO
20.-27.5. volby vlastní vlády autonomní oblasti Bougainville sestávají z voleb
prezidenta a z parlamentních voleb do autonomního parlamentu - Poslanecké
sněmovny (House of Representatives) se 45 členy

bylo oznámeno, že prezidentem nové autonomní vlády ostrova Bougainville byl
zvolen Joseph C. KABUI, který získal 56,11 % odevzdaných hlasů a porazil
tak jak dosavadního guvernéra Johna Momise (33,98 %), tak další kandidáty –
James Tanis (4,01 %), Joel Banam (3,49 %) a Bartholomew Kigina (2,40 %)
(nástup 15.6.)
6.6. prezident Bougainville jmenoval svou vládu s 10 členy (funkce se ujala 24.6.)
15.6. ustavující schůze Poslanecké sněmovny Bougainville
6.6.

PARAGUAY
19.-20.5. změny ve vládě (MZV zůstává)
PERÚ
3.5. vyšetřovací komise Kongresu vydala zprávu potvrzující obvinění prezidenta
Toleda z napomáhání volebním podvodům při parlamentních volbách v r. 2000;
o obvinění bude nyní jednat Kongres
20.5. Národní kongres 57 hlasy proti 47 odmítl návrh na sesazení prezidenta pro
účast na volebním podvodu v r. 2000
11.8. poté, co na protest proti jmenováním Fernanda Olivery Vegy nový ministrem
zahraničí odstoupil premiér Ferrero, vyzval prezident k rezignaci i ostatní členy
vlády
16.8. novým předsedou rady ministrů byl jmenován Pedro Pablo KUCZYNSKI
GODARD; téhož dne byla jmenována i nová vláda (MZV Oscar MAURTUA
DE ROMAŇA)
26.8. Kongres vyslovil důvěru nové vládě
3.11. Kongres republiky jednomyslně schválil zákon o změně chilsko-peruánské
hranice v pobřežních vodách, kterým si Peru nárokuje 37.900 km2 pobřežních
vod, dosud kontrolovaných Chile; zákon se stal předmětem hraničního sporu
obou zemí
21.12. prezident vyhlásil výjimečný stav v šesti provinciích centrálního Peru, v nichž
jsou aktivní rebelové ze Světlé stezky
POBŘEŽÍ SLONOVINY
1.2. rezoluce RB OSN č. 1584 (2005) požaduje na generálním tajemníkovi OSN,
aby vytvořil expertní skupinu o situaci v zemi, a vyzývá vládu i rebely
z Nových sil ke spolupráci s misí UNOCI
4.4. RB OSN přijala rezoluci č. 1594 (2005), která prodlužuje mandát mírových sil
OSN v rámcu mise UNOCI a pomocných vojsk Francie o 1 měsíc do 4.5.
6.4. po 4-denním jednání v Pretorii se za předsednictví prezidenta JAR dohodli
zástupci vlády, opozice a rebelů z Nových sil na ukončení nepřátelství,
odzbrojení milicí a uspořádání voleb v říjnu 2005; nevyřešeny zůstaly
podmínky účasti jednotlivých kandidátů v prezidentských volbách
14.4. po 5 měsících se do koaliční vlády vrátili ministři, nominovaní hnutím Nové
síly
16.4. na jednání v povstaleckém centru Bouake bylo dosaženo dohody mezi zástupci
velení armády a bývalých vzbouřenců o stažení těžkých zbraní z frontové linie
do 21.4. a o časovém postupu jejich odzbrojování mezi 14.5. a 31.7.2005;
dohoda vstoupí v platnost 21.4.
18.4. prezident Gbagbo zahájil vnitropolitická jednání o podpoře mírové dohody
s Novými silami, ovládajícími sever země

26.4. prezident Gbagbo přislíbil udělit svému úhlavnímu oponentovi Alassana
Dramane Ouattaraovi výjimku z ústavních zásad, které mu znemožňují
kandidovat v říjnových prezidentských volbách, pokud takovou změnu ústavy
schválí referendum
28.4. vláda oznámila, že 1. kolo prezidentských voleb se uskuteční 30.10.2005
4.5. RB OSN přijala rezoluci č.1600 (2005), kterou prodlužuje mandát mise OSN
UNOCI do 4.6.
14.5. po dvou týdnech jednání bylo dosaženo dohody mezi vládními ozbrojenými
silami a rebely z Nových sil o zahájení jejich odzbrojování koncem června a o
vytvoření nové republikánské armády, složené z příslušníků obou stran
25.5. začalo odzbrojování milicí podporujících prezidenta Gbagba, které je
předpokladem odzbrojení vzbouřenců z Nových sil
3.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1603 (2005), podle které rozhodla o zmocnění
generálního tajemníka OSN jmenovat Vysokého představitele OSN pro dohled
nad připravovanými prezidentskými volbami a o prodloužení mandátu mise
ONUCI do 24.6., nikoliv však o posílení stavu mise o dalších 1200 osob
24.6. RB OSN přijala rezoluci č. 1609 (2005) o vyslání dalších 850 vojáků do
mírových sil mise UNOCI a o jejím prodloužení do 24.1.2006
28.-29.6. pod patronátem prezidenta Mbekiho se v JAR konaly rozhovory mezi
zástupci vlády a rebelů z Nových sil o implementaci mírové dohody ze 6.4.2005
s tím, že do 20.8. dojde k odzbrojení provládních milicí, aby se umožnilo
konání říjnových voleb
9.7. vojenští představitelé vlády a Nových sil uzavřeli dohodu o odzbrojení 40.000
rebelů a 15.000 příslušníků vládních milicí do začátku října
16.7. prezidentským dekretem byla zavedena právní reforma ve věci otázek státního
občanství a volebního zákona, která byla součástí mírové dohody mezi vládou a
vzbouřenci z Nových sil a kterou tito požadovali jako podmínku pro zahájení
svého odzbrojování; současně bylo oznámeno, že prezidentské volby se budou
konat 30.10.
31.7. na jednání vojenských činitelů vlády a vzbouřenců z Nových sil o plnění
dohody o příměří, oznámili vzbouřenci, že nezačnou s odzbrojováním svých
milicí, které mělo začít 31.7., dokud nebudou vládou realizovány požadované
právní reformy
26.8. Nové síly již předem prohlásily, že nepřijmou výsledky voleb 30.10., které mají
obnovit mír a stabilitu v zemi, protože nemohou být během dvou měsíců
zabezpečeny tak, aby byly svobodné a spravedlivé
29.8. také 4 hlavní opoziční strany vyhlásily pochybnost o řádném průběhu
připravovaných voleb
9.9. generální tajemník OSN oznámil, že prezidentské volby, plánované na 30.10.,
budou odloženy
27.9. prezident Gbagbo připustil, že prezidentské volby se nebudou konat 30.10.,
protože Nové síly nezačaly s odzbrojováním svých milicí
7.10. AU navrhla prodloužení mandátu prezidenta Gbagba až o jeden rok nad jeho
původně plánované funkční období
11.10. 4 opoziční strany odmítly návrh AU na prodloužení mandátu vlády prezidenta
Gbagba, která by zorganizovala stále odkládané volby, a vyzvala k rozhodnutí
RB OSN 13.10.
18.10. RB OSN přijala rezoluci č. 1632 (2005) prodlužující do 15.12. mandát skupiny
odborníků, vytvořené její rezolucí č. 1584 (2005) z 1.2.2005

21.10. protože se nepodařilo uspořádat prezidentské volby v předpokládaném datu, tj.
do 30.10.2005, přijala RB OSN rezoluci č. 1633 (2005), která schválila
doporučení regionální organizace ECOWAS i AU na prodloužení mandátu
prezidenta Gbagba i po 31.10.2005 na období nepřesahující 12 měsíců s tím, že
jej vyzvala, aby do 31.10. přenesl část svých pravomocí na předsedu vlády
30.10. v den předpokládaného ukončení 5-letého mandátu prozatímní administrativy a
termínu voleb oznámil prezident Gbagbo, že přes odpor opozice zůstane
v úřadu až do termínu odložených voleb
31.10. Nové síly odmítly rezoluci RB OSN č. 1633 a prohlásily svého vůdce
Guillaume Kigbaforiho SORO novým předsedou vlády
7.11. po jednání s předsedou AU byl vypracován seznam 16 vhodných kandidátů na
úřad přesedy vlády
4.12. po měsíčním zprostředkování AU se vláda i Nové síly dohodly na osobě nového
premiéra, který by měl připravit v příštím roce prezidentské volby; stal se jím
Charles Konan Banny
5.12. odstoupil dosavadní premiér Seydou Diarra a jeho vláda
7.12. novým předsedou vlády jmenován Charles KONAN BANNY
28.12. prezident jmenoval prozatímní vládu premiéra Konana Bannyho se 32 členy
(MZV Youssouf BAKAYOKO); 29.12. podporu vládě vyslovily i
vzbouřenecké Nové síly, ovládající sever země
PODNĚSTERSKO
Nejvyšší představitel: prezident republiky Igor Nikolajevič SMIRNOV
27.10. obnoveny rozhovory s Moldavskem o normalizaci vztahů
11.12. parlamentní volby do Nejvyšší rady se 43 členy
POLSKO
4.1. odstoupil MZV Wlodzimierz Cimoszewicz, který ohlásil svou kandidaturu na
funkci maršálka Sejmu
5.1. Sejm odvolal na vlastní žádost svého předsedu Józefa Oleksyho a novým
maršálkem zvolil Wlodzimierze CIMOSZEWICZ-e
6.1. úřad ministra zahraničí nastoupil Adam Daniel ROTFELD (jmenován 5.1.)
3.3. premiér Belka vyzval Sejm, aby se rozpustil k 5.5. a tak umožnil vyhlášení
mimořádných voleb; k témuž datu chce podat Belkova vláda rezignaci
5.5. Sejm neschválil návrh opozice na zkrácení svého funkčního období a vypsání
předčasných voleb
6.5. premiér Belka podal demisi, kterou však prezident republiky nepřijal
25.9. předčasné parlamentní volby do Sejmu se 460 členy a Senátu se 100 členy
28.9. vítěz parlamentních voleb, hnutí Právo a spravedlnost, nominoval na funkci
předsedy vlády Kazimierze Marcinkiewicze
9.10. v 1. kole prezidentských voleb zvítězil Donald Tusk s 36,33 % před Lechem
Kaczyńskim s 33,1 %, Andrzejem Lepperem (15,11 %), Markem Borowskim
(10,33 %), Jaroslawem Kalinowskim (1,8 %), Januszem Korwin-Mikkem (1,43
%), Henrykou Bochniarz (1,26 %), Liwiuszem Ilaszem (0,21 %), Stanislawem
Tymińskim (0,16 %), Leszkem Bubelem (0,13 %), Janem Pyszko (0,07 %) a
Adamem Slomkou (0,06 %); první dva postupují do 2. kola 23.10.
19.10. po ustavující schůzi nového Sejmu odstoupila vláda M. Belky, prezident pověřil
sestavením nové vlády Kazimierze MARCINKIEWICZ-e
20.10. předsedou nového Senátu zvolen Bogdan BORUSEWICZ

23.10. prezidentem zvolen ve 2. kole Lech Aleksander KACZYŃSKI, který získal
54,04 % odevzdaných hlasů (nástup 23.12.)
26.10. maršálkem Sejmu byl na jeho druhé schůzi zvolen Marek JUREK
31.10. prezident jmenoval novou vládu (MZV Stefan MELLER), která získala 10.11.
důvěru Sejmu 272 hlasy proti 187
PORTORIKO
2.1. nástup nového guvernéra Aníbala Salvadora ACEVEDO VILÁ a jeho vlády
10.7. 83,8 % voličů podpořilo v referendu návrh na nahrazení dosavadního
dvoukomorového parlamentu jednokomorovým v r. 2009
23.12. odborný panel úřadu prezidenta USA doporučil Kongresu vypsat referendum na
Portoriku o získání statutu „samosprávného společenství USA“ (self-governing
US commonwealth); v případě souhlasného hlasování by mělo další referendum
rozhodnout buď o plné nezávislosti Portorika nebo o jeho připojení k USA jako
51 spolkový stát
PORTUGALSKO
20.2. parlamentní volby do Shromáždění republiky s 230 členy (předsedou Jaime
GAMA)
24.2. sestavením nové vlády pověřen José Sócrates CARVALHO PINTO DE
SOUZA
4.3. jmenována nová vláda (MZV Diogo Pinto de FREITAS DO AMARAL),
12.3. schválena parlamentem
12.3. při nástupu do funkce ohlásil nový premiér záměr vyhlásit referendum o ústavě
EU spolu s místními volbami koncem r. 2005, a to i za cenu příslušné úpravy
ústavy
PUNTLAND
8.1. prezidentem jmenován generál Mohamud Muse HERSI „Adde“, který koncem
měsíce jmenoval novou vládu
RAKOUSKO
9.6. hlavní politické strany se dohodly na přijetí dodatku k ústavě, který zabránil
(mezitím rezignovavšímu poslanci) Siegfriedu Kamplovi, aby se od 1.7. stal
předsedou Spolkové rady a mohl být nahrazen novým zástupcem Korutan
REUNION
16.7. úřad prefekta nastoupil Laurent CAYREL
RUMUNSKO
21.12.04 ustavující schůze obou komor nově zvoleného parlamentu zvolila jejich
předsedy Adriana NĂSTASE-ho (Poslanecká sněmovna) a Nicolae
VĂCĂROIU (Senát)
7.7. poté, co Ústavní soud zablokoval přijetí soudní reformy, požadované pro přijetí
země do EU, odstoupil premiér Tariceanu a navrhl prezidentovi vypsání
mimořádných parlamentních voleb
19.7. pod vlivem katastrofických záplav stáhl premiér svou demisi ze 7.7.
22.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)

RUSKO
18.3. proběhla pravidelná rotace členů předsednictva Státní rady
15.4. ve 2. čtení byl schválen nový volební zákon, který pro volbu členů Státní dumy
stanoví výhradně poměrný způsob hlasování a stanoví hranici 7 % získaných
hlasů pro vstup stran do parlamentu; 3. čtení jej schválilo 23.4. 339 hlasy proti
84
25.4. ruský ministr zahraničí oznámil, že v průběhu tohoto roku by mohlo začít
stahování ruských vojsk detašovaných dočasně na území Gruzie
27.4. zákonodárný sbor Korjackého AO odmítl plán na spojení AO s Kamčatskou
oblastí, jejíž zákonodárci tento krok předcházejícího dne schválili
IV/05 referenda v Krasnojarském kraji (92,25 %), Evenském AO (79 %) a
Tajmyrském AO (69 %) schválila návrh na začlenění obou autonomních okruhů
do Krasnojarského kraje s tím, že k formálnímu sjednocení dojde 1.1.2007
5.5. guvernéři Korjackého AO a Kamčatské oblasti podepsali protokol o sloučení
těchto dvou subjektů poté, co poslanci zákonodárného sboru Korjackého AO
v opakovaném hlasování 29.4. schválili sloučení a zrušili výsledky hlasování
z 27.4.; referendum o sloučení se bude konat v Korjackém AO 23.10.2005
27.6. vláda zahájila proces odstoupení od smlouvy o vzájemných hranicích s
Estonskem, kterou po desetiletí trvajícím jednání podepsali ministři zahraničí
obou zemí 18.5. v Moskvě a kterou estonský parlament ratifikoval 20.6., když
k ní přidal pro Rusko nepřijatelné dodatky
22.7. prezident podepsal nový volební zákon, upravující 13 federálních zákonů o
volbách (6.7. jej ve 3. čtení schválila Státní duma a 13.7. Rada federace)
3.9. odvolán vrchní velitel námořnictva admirál Kurojedov, novým velitelem byl
jmenován admirál Vladimir MASORIN
29.9. jmenováno nové 8-členné prezídium Státní rady
1.10. ustavující schůze nově vytvořené Společenské komory RF (Obščestvennaja
palata) se 126 členy, jichž třetinu (42) jmenoval 30.9. prezident; komora byla
vytvořena jako poradní a smírčí orgán mezi subjekty federace a další třetinu
(42) členů vyberou zákonem zmocněné veřejné organizace, těchto 84
nominovaných pak vybere zbývajících 42 členů komory (29.10. jmenoval
předseda vlády úřadujícím předsedou komory Igora FJODOROV-a)
10.10. Oleg Čirkunov byl potvrzen jako úřadující gubernátor Permského kraje,
vytvořeného spojením dosavadní Permské oblasti a Komi-permjackého AO,
který vznikne 1.12.2005
21.10. prezidentský dekretem zřízena Rada pro národní projekty se 43 členy (k
prvnímu zasedání se sešla 18.11.)
23.10. souběžně probíhající referenda v Kamčatské oblasti a Korjackém AO schválila
hlasy 84,87 %, resp. 89,04 %, voličů návrh na jejich spojení do Kamčatského
kraje; stejně tak již probíhá proces začlenění Tajmyrského a Evenského AO do
Krasnojarského kraje, zatímco záměr na spojení Irkutské oblasti a Usťordynského burjatského AO dosud nezačal být realizován
3.11. jmenována prezídium Rady pro národní projekty v čele s prezidentem RF
14.11. prezident provedl změny ve vládě (MP i MZV zůstávají) a svými novými
zmocněnci v Dálněvýchodním a Povolžském federálním okruhu jmenoval
Kamila ISCHAKOV-a a Aleksandera KONOVALOV-a
RWANDA
10.3. lidové soudy gacaca formálně zahájily svou činnost, když obvinily 56.500 osob
z genocidy za bojů v r. 1994

31.3. povstalci kmene Hutu sdružení v Demokratických silách osvobození Rwandy
(FDLR) se v bezprecedentním vystoupení svého vůdce Ignace Murwamashyaly
omluvili za svou úlohu při genocidě v r. 1994 a oznámili ukončení ozbrojeného
boje proti vládě
8.6. změny ve vládě (MZV zůstává)
20.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
14.10. Národní shromáždění přijalo ústavní dodatky, které mají mj. usnadnit
decentralizaci země a zavést územně správní reformu, spočívající ve snížení
počtu provincií (z 12 na 5), okresů (ze 106 na 30) a okrsků (z 1545 na 416),
s platností od 1.1.2006; téhož dne ústavní dodatky schválil i Senát
ŘECKO
8.2. Sněmovna zástupců zvolila hlasy 279 poslanců z 296 přítomných novým
prezidentem republiky Karolose Gregoriou PAPOULIASE (inaugurován 12.3.)
SAINT PIERRE A MIQUELON
10.1. úřad prefekta nastoupil Albert DUPUY
SAN MARINO
1.4. úřad kapitánů-regentů nastoupili Fausta Simona MORGANTI a Cesare Antonio
GASPERONI
1.10. úřad kapitánů-regentů nastoupili Claudio MUCCIOLI a Antonello
BACCIOCCHI
SAÚDSKÁ ARÁBIE
10.2. v Rijádu zahájeno první kolo voleb do 178 obecních rad s 592 členy, vůbec
prvních celostátních voleb v historii země (II. kolo se koná 3.3. v 5 oblastech,
III. kolo 21.4. v 7 oblastech země)
3.3. proběhlo II. kolo obecních voleb ve Východní provincii a v oblastech Asir,
Baha, Jizan a Najran
21.4. za účasti cca 300.000 voličů proběhlo III. kolo obecních voleb ve oblastech
Mecca, Madinah, Qasim, Tabah, Hail, Al-Jouf, Džidda a Taíf a v Severní
hraniční provincii, které potvrdilo zisky konzervativních a tradicionalistických
kandidátů
1.8. zemřel král Fahd a jeho nástupcem se stal dosavadní první místopředseda vlády
korunní princ ABDULLAH ibn Abdul-Azíz as-Saúd; novým korunním princem
ustaven dosavadní druhý místopředseda vlády a ministr obrany a civilního
letectví princ Sultan Mašaal ibn Abdul-Azíz as-Saúd (král intronizován 3.8.)
15.12. ministr místních záležitostí princ Mitib Bin Abdul Azízz oznámil ustanovení
178 obecních rad, které mají poradní charakter v místních záležitostech
SENEGAL
18.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
9.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
SEVERNÍ IRSKO
2.2. prakticky skončil mírový proces, když IRA stáhla svou nabídku na odevzdání
všech zbraní a ukončení bojových akcí
6.5. funkci státního sekretáře pro Severní Irsko převzal Peter HAIN

28.7. Irská republikánská armáda (IRA) formálně ukončila 36 let trvající kampaň za
připojení území k Irské republice
26.9. IRA vydala prohlášení, kterým se formálně vzdala ozbrojených aktivit
SEVERNÍ KYPR
20.2. mimořádné parlamentní volby do Shromáždění republiky s 50 členy
4.3. prezident pověřil sestavením nové vlády Mehmeta Aliho TALAT-a
8.3. jmenována nová vláda (MZV Serdar DENKTAŞ)
11.3. předsedkyní Republikánského shromáždění zvolena znovu Fatma EKENOĞLU
17.4. v prezidentských volbách zvolen novou hlavou státu Mehmet Ali TALAT,
který získal 55,59 % odevzdaných hlasů, před Dervišem Eroğluem s 22,73 % a
dalšími kandidáty (Mustafa Arabacioğlu – 13,22 %, Nuri Cevikel – 4,79 %,
Zeki Beşiktepeli – 1,71 %, Hüseyin Angolemli – 1,05 %, Zehra Cengiz – 0,44
%, Arif Salih Kırdağ – 0,30 % a Ayhan Kaymak – 0,17 %) – inaugurace 24.4.
25.4. sestavením vlády pověřen Ferdi Sabit SOYER
28.4. jmenována nová vláda ( MZV Serdar DENKTAŞ)
SEVERNÍ MARIANY
4.-5.11. novým guvernérem byl zvolen Benigno Repeki FITIAL a jeho zástupcem
Timothy P. VILLAGOMEZ (nástup úřadu 9.1.2006)
4.-5.11. parlamentní volby do Senátu (6 z 9 členů) a Sněmovny reprezentantů s 18
členy
SEVERNÍ OSETIE
21.5. parlament schválil návrh na zrušení funkce prezidenta a její nahrazení hlavou
republiky s platností od 1.1.2006
31.5. prezident Dzasochov ohlásil své rozhodnutí rezignovat na funkci
7.6. poté, co odstoupil dosavadní prezident Dzasochov, zvolil parlament jeho
nástupcem svého předsedu Tajmuraze Džambekovič MAMSUROV-a
11.6. novým předsedou rady ministrů jmenován Aleksandr Viktorovič MERKULOV
SIERRA LEONE
30.6. RB OSN schválila rezoluci č. 1610 (2005), prodlužující mandát mírové mise
UNAMSIL o 6 měsíců do 31.12.2005
31.8. RB OSN přijala rezoluci č. 1620 (2005) o další úloze mise OSN UNAMSIL a o
zřízení úřadu zástupce OSN v Sierra Leone (UNIOSIL) od 1.1.2006, jež nahradí
misi UNAMSIL
6.9. změny ve vládě (MZV zůstává)
15.12. zemi opustili poslední příslušníci mírové mise OSN UNAMSIL
SINGAPUR
14.1. Singapur se dohodl s Malajsií na řešení 18 měsíců trvajícího sporu o vzájemnou
hranici v Johorském průlivu, oddělujícím obě země
1.9. prezidentský úřad na druhé šestileté funkční období nastoupil dosavadní
prezident S.R. Nathan, neboť všichni tři jeho protikandidáti v prezidentských
volbách byli 18.8. soudem vyloučeni, protože nesplnili požadavky stanovené
zákonem, a S.R. Nathan byl tak prohlášen prezidentem na další období

SKOTSKO
27.6. rekonstrukce vlády (hlavní ministr Jack McCONNELL zůstává)
SLOVENSKO
14.7. Ústavní soud pozastavil ratifikaci ústavy EU
24.8. odvolán místopředseda vlády, ministr hospodářství a předseda ANO Pavol
Rusko
1.9. došlo k rozpadu dosavadní vládní koalice, když z ní vystoupila Aliance nového
občana (ANO)
4.10. novým ministrem hospodářství jmenován Jirko MALCHÁREK
13.10. odstoupil ministr práce, sociálních a rodinných záležitostí Ludovít Kanik,
novou ministryní byla 17.10. jmenována Iveta RADIČOVÁ
SOMALILAND
2.4. dolní komora parlamentu přijala přes odpor prezidenta zákon, umožňující
konání celostátních voleb, které se měly původně konat 29.3.
29.9. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 82 členy
1.11. Ústavní soud potvrdil výsledky parlamentních voleb
29.11. na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny nedošlo ke shodě o osobě jejího
předsedy – vládní poslanci nominovali Mohameda Abida DHEERE, opoziční
poslanci na separátním ilegálním zasedání zvolili předsedou Abdirihamana
MOHAMED-a
5.12. dosaženo dohody politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně o
tom, že jejím předsedou bude zvolen Abdirihaman Mohamed ABDILLAHI
(potvrzen na ustavující schůzi 12.12.)
SOMÁLSKO
6.1. AU oznámila vyslání kontingentů mírových sil k zajištění přesunu nových
orgánů země z Nairobi do Mogadiša
7.1. premiér Ghedi představil svou novou vládu (MZV Abdullahi Shaykh
ISMA‘IL), které vyslovil parlament důvěru 13.1.
14.3. Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD) rozhodl o rozmístění 10.000 příslušníků
mírových sil mise IGASOM do 30.4.2005 na celém území státu s výjimkou
Somalilandu, a to bez ohledu na odpor vládců místních kmenů
15.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1587 (2005) o výzvě generálnímu tajemníkovi OSN,
aby obnovil činnost panelu pro vyšetření násilností v r. 1992 z hlediska
dodržení embarga na dovoz zbraní do země
17.3. prozatímní parlament se vyslovil proti plánu vlády na rozmístění mnohonárodnostních mírových sil AU z Džibuti, Etiopie a Keni na území Somálska,
avšak odsouhlasil příchod vojáků z Ugandy a Súdánu
18.3. východoafrické státy sdružené v IGAD se dohodly na vyslání 6.800 vojáků
mírových sil, výhradně ze států, které nesousedí se Somálskem (Uganda a
Súdán)
22.3. vláda rozhodla o svém přemístění z exilu v keňském Nairobi dočasně do
somálských měst Baidoa a Jowhar
10.5. kmenoví předáci Mohammed Qanyare Affra, Osman Ali Atto a Musa Sudi
Yalahaw se dohodli na vytvoření společných ozbrojených sil, které by měly
obnovit pořádek a zákonnost v hlavním městě; pozice čtvrtého předáka
Husseina Aideeda k dohodě není dosud jasná

předseda prozatímního federálního parlamentu oznámil, že jeho příští zasedání
dne 17.5. proběhne už v hlavním městě Mogadišu (nestalo se však tak)
14.5. vedoucí frakcí ovládajících hlavní město začali se stahováním svých milicí do
táborů na předměstí v rámci demobilizace, požadované AU
15.5. do Mogadiša přijel předseda parlamentu zkontrolovat bezpečnostní situaci, aby
se sem mohla přestěhovat i vláda; ta však dává do konečného odzbrojení města
přednost pobytu ve městech Jowhar a Baidoa
7.6. začalo odstraňování bariér na cestách v Mogadišu a jeho okolí, které má
umožnit návrat vládních orgánů do vlasti
22.-24.6. neúspěchem skončily rozhovory prezidenta s předsedou prozatímního
parlamentu v jemenském Sana´a, které měly ukončit rozkol ve státní správě o
umístění orgánů státní moci v Somálsku; spor ohrožující mírový proces v zemi
spočívá v požadavku prezidenta umístit je v Jowharu, zatímco parlament
prosazuje návrat do Mogadiša
26.7. přílet prezidenta a jeho vlády do Jowharu vyvolal odpor předsedy prozatímního
parlamentu a dalších politiků, sídlících v Mogadišu
12.5.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
1.12. prezident šajch Chalífa ohlásil soubor politických reforem, které v zájmu větší
účasti obyvatel na politickém rozhodování umožní, aby byla polovina poradní
Federální národní rady se 40 členy byla volena omezeným počtem volitelů
SRBSKO
22.2. Černá Hora navrhla Srbsku, aby se oba státy úplně oddělily a vzájemně uznaly
jako svrchované subjekty
23.2. premiér Koštunica odmítl návrh Černé Hory na plnou nezávislost obou zemísoučástí konfederace jako porušení bělehradské dohody z března 2002
16.9. poprvé po dvou letech se k přímému jednání ve Vídni sešli zástupci vlád
Kosova a Srbska, aby jednali o budoucnosti této srbské provincie
15.11. vláda přijala jednomyslně rezoluci odmítající nezávislost Kosova
SRBSKO-ČERNÁ HORA
22.2. Černá Hora navrhla Srbsku, aby se oba státy úplně oddělily a vzájemně uznaly
jako svrchované subjekty
23.2. srbský premiér Koštunica odmítl návrh Černé Hory na plnou nezávislost obou
zemí
SRÍ LANKA
25.2. následkem odchodu pro-tamilského Ceylon Workers Congress z vlády, ztratila
tato většinu v parlamentu
15.6. další politickou stranou, která opustila koaliční vládu a stáhla podporu svých 39
zákonodárců vládě, je sinhálská nacionalistická Fronta lidového osvobození
(Janatha Vimukthi Peramuna), která tak učinila na protest proti jednání o
dohodě vlády s LTEE o distribuci mezinárodní pomoci do oblastí postižených
vlnami tsunami v prosinci 2004; vláda tak ztratila většinovou podporu v
parlamentu
24.6. vláda a povstalci z LTTE podepsali dlouho připravovanou dohodu o podílu
LTTE na distribuci mezinárodní humanitární pomoci, která do země směřuje po
ničivých vlnách tsunami v prosinci 2004; dohoda vyvolala odpor nacionalistů i
buddhistického a islámského kléru
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prezidentka požádala Nejvyšší soud o stanovení data příštích prezidentských
voleb, resp. o termínu skončení jejího funkčního období
úřadujícím ministrem zahraničí se stal prof. Vishva WARNAPALA
poté, co byl 12.8. při atentátu zabit ministr zahraničí Lakšman Kadirgamar,
vyhlásila prezidenta mimořádný stav na celém území státu (18.8. jej parlament
prodloužil o další měsíc)
LTTE vyslovila souhlas s obnovením přímých rozhovorů o zastavení střelby se
zástupci vlády, přerušených v r. 2003
novým ministrem zahraničí jmenován Anura BANDARANÁJAKE
vláda odmítla návrh LTTE, aby jednání o pokračování přímých rozhovorů
pokračovala v Norsku a trvá na jejich konání na Srí Lance
Nejvyšší soud rozhodl, že druhý a poslední mandát prezidentky končí
22.12.2005, a že tedy volby jejího nástupce se musejí konat mezi 22.10. a
22.11.
v reakci na dohodu vlády s opozicí o zachování unitárního státu zdůraznila
prezidentka potřebu přetvořit zemi ve federativní stát
volební komise oznámila, že prezidentské volby se budou konat 17.11. s tím, že
mandát současné prezidentky skončí nejpozději do 23.12.
parlament 118 hlasy proti 24 prodloužil o další měsíc výjimečný stav, vyhlášený
13.8.
předseda vlády odmítl Norsko jako zprostředkovatele v jednání s tamilskými
vzbouřenci, jakož i požadavek LTTE na autonomii pro Tamily
v prezidentských volbách byl zvolen do čela státu dosavadní premiér Mahinda
RAJAPAKSE, který získal 50,29 % odevzdaných hlasů, zatímco jeho oponent
Ranil Wickramasinghe získal 48,43 % a ostatních 11 kandidátů dohromady
1,28 % platných hlasů (inaugurace nového prezidenta se konala 19.11.)
novým předsedou vlády byl jmenován Ratnasiri WICKREMANAYAKE
prezident jmenoval novou vládu (MP Ratnasiri WICKREMANAYAKE, MZV
Mangala SAMARAWEERA)
nový prezident vyzval vedení LTTE k jednání o revizi dvoustranného příměří
z r. 2002
prezident vyzval Norsko, aby pokračovalo ve své zprostředkovatelské misi při
jednání vlády s povstalci z LTTE
vláda formálně vyzvala LTTE k obnově mírových rozhovorů a vyjádřila souhlas
s tím, aby se konaly v zahraničí

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
4.1. prezident zrušil soudní rozhodnutí ze 30.12.2004, podle kterého nesměli JeanPaul Ngoupande, Martin Ziguele a Charles Massi kandidovat na úřad prezidenta
ve volbách 13.2.
23.1. po dohodě vojenské vlády s politickými stranami, které bylo za zprostředkování
Gabonu dosaženo 22.1. v Libreville, bylo oznámeno posunutí termínu parlamentních a prezidentských voleb ze 13.2. na 13.3. a připuštění všech 11
přihlášených kandidátů na funkci prezidenta s výjimkou bývalé hlavy státu
generála Patassého
13.3. prezidentské volby a volby do Národního shromáždění se 106 členy
15.3. prezident Bozizé odvolal viceprezidenta Abela Goumbu, který proti němu
kandidoval ve volbách 13.3. a připojil se k protestu proti podvodům v jejich
průběhu
16.3. mluvčí prezidenta oznámil, že funkce viceprezidenta byla zrušena

volební komise oznámila výsledky I. kola prezidentských voleb, z něhož do II.
kola 1.5. postupují Francois Bozizé-Yangouvonda se 42,97 % (382.241)
získaných hlasů a Martin Ziguélé se 23,53 % (209.357); za nimi zůstali André
Kolingba – 16,36 % (145.945), Jean-Paul Ngoupandé – 5,08 % (45.182),
Charles Massi – 3,22 % (28.618), Abel Goumba – 2,51 % (22.297), Henri
Pouzére – 2,10 % (18.647), Josué Binoua – 1,52 % (13.559), Jean-Jacques
Demafouth – 1,27 % (11.279), Auguste Boukanga – 0,80 % (7.085) a Olivier
Gabirault – 0,66 % (5.835)
3.4. volební komise oznámila, že v I. kole parlamentních voleb bylo zvoleno 18 ze
105 poslanců Národního shromáždění; zbytek bude zvolen ve II. kole 1.5.
13.4. prezident svým dekretem nařídil, aby II. kolo prezidentských a parlamentních
voleb bylo z 1.5. přesunuto na 8.5.
8.5. ve II. kole prezidentských voleb zvolen prezidentem Francois Yangouvonda
BOZIZÉ, který získal 64,6 %, zatímco Martin Ziguélé 35,4 % odevzdaných
hlasů; ve II. kole parlamentních voleb se rozhodlo o 87 poslaneckých
mandátech Národního shromáždění
7.6. na mimořádné schůzi se sešlo nové Národní shromáždění, aby zvolilo svým
předsedou dosavadního premiéra Célestina Le Roi GAOMBALET-a; mezitím
Ústavní soud odmítl protest poraženého protikandidáta Martina Ziguélého
z 27.5. proti platnosti voleb 8.5. a oznámil, že nový prezident bude inaugurován
11.6.
11.6. inaugurován prezident Francois Bozizé, který po demisi stávajícího premiéra
Gaombaleta pověřil sestavením nové vlády Élie DOTÉ-ho (schválen
parlamentem 13.6.)
19.6. jmenována nová vláda (MP Élie DOTÉ, MZV Jean-Paul NGOUPANDÉ)
1.4.

SÚDÁN
9.1. v Nairobi proběhl za účasti 20 hlav států ceremoniál popisu mírové dohody
mezi vládou, kterou zastupoval prezident Umar Bašír, a Súdánskou lidovou
osvobozeneckou armádou v čele s Johnem Garangem; dohoda završuje 8
protokolů a dohod, s řadou příloh, které byly mezi oběma stranami dosud
uzavřeny
16.1. vláda podepsala v Káhiře předběžnou mírovou dohodu s opozičními silami na
severu a východu země, sdruženými v Národní demokratické alianci (NDA)
24.1. Rada národního osvobození SPLM/A jednomyslně schválila mírovou dohodu,
ukončující 21 let trvající občanskou válku na jihu země
10.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1585 (2005) o prodloužení mandátu mise UNAMIS
do 17.3.
17.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1588 (2005) o prodloužení mandátu mise UNAMIS
do 24.3.
24.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1590 (2005), na jejíž základě bude mise UNAMIS
nahrazena misí UNMIS, v jejímž rámci bude vysláno přes 10.000 příslušníků
mise mírových sil do jižního Súdánu, aby dohlíželo na realizaci mírové dohody
z ledna t.r. a poskytovalo pomoc mírové misi AU (AMIS) v řešení konfliktu
v Darfúru; trvání mandátu mise UNMIS je 6 měsíců
31.3. RB OSN přijala rezoluci č. 1593 (2005) o přenesení všech podezření na válečné
zločiny v oblasti Darfúru před Mezinárodní soudní dvůr a zavedení sankcí proti
těm, kdo se tam dopouštějí genocidy; vláda ji vzápětí odmítla

19.4. předseda SPLM/A John Garang vyzval při zahájení 4-denních jednání v Nairobi
všechny frakce operující v jižním Súdánu, aby ukončily nepřátelství a připojily
se k dohodě SPLM s vládou
17.5. po summitu několika států AU v libyjském Tripolisu oznámil ministr zahraničí
Ismail, že do 2 týdnů dojde v nigerijské Abuji k obnovení rozhovorů mezi
vládou a ozbrojenými rebely z Darfúru (26.5. oznámila AU, že rozhovory
budou zahájeny 10.6.)
6.6. Mezinárodní trestní tribunál v Haagu oznámil zahájení šetření o válečných
zločinech v oblasti Darfúr
12.6. obnovení přímých rozhovorů mezi súdánskou vládou a rebely z provincií
Darfúr na jednání v nigerijské Abuji
14.6. přes odpor rebelů ze SLM i mezinárodních organizací na ochranu lidských práv
byl zřízen zvláštní tribunál pro šetření podezřelých z válečných zločinů
v oblasti Darfúru
18.6. v Káhiře byla podepsána dohoda o smíření mezi vládou (zastoupenou
viceprezidentem Ali Osmanem Muhammadem Tahou) a střechovou organizací
opozičních stran, Národní demokratickou aliancí (zastoupenou předsedou
Muhammadem Osmanem Mirgháním), podle níž se bude NDA podílet na
koaliční vládě, která bude utvořena na základě dohody s jihosúdánskými
povstalci z ledna t.r.
5.7. po 4 týdnech jednání byla podepsána v Abuji dohoda vlády a rebelů ze SLM a
JEM o základních pravidlech při řešení konfliktu v Darfúru; současně se obě
strany dohodly, že 5. kolo jednání bude zahájeno 24.8.
6.7. Národní shromáždění a Zákonodárná rada SPLM/A ratifikovaly novou
prozatímní ústavu, která má platit po přechodné období 6 let
9.7. vstoupila v platnost nová prozatímní ústava, platná pro přechodné 6-leté období
9.7. inaugurace nové vlády, v níž prezidentem zůstává Omar Hassan Ahmad AlBAŠÍR, 1. viceprezidentem a prezidentem autonomní jižní oblasti se stal Dr.
John GARANG DE MABIOR a 2. viceprezidentem Ali Uthman Muhammad
TAHA (MZV Mustafa Uthman ISMAIL); podpisem prezidenta nabyla nová
prozatímní ústava země účinnosti
10.7. s výjimkou Darfúru a dvou států na východě země (Rudé moře, Kasala) byl
v zemi odvolán výjimečný stav, zavedený v r. 1999
19.7. jmenováním viceprezidenta autonomie Salvy Kiira Mayardita a 10
prozatímních guvernérů bylo v administrativním středisku jižní autonomie
Rumbeku zahájeno ustavování autonomních orgánů v jižních státech země
19.7. v Libyi podepsali vůdci darfúrských rebelských organizací Abdelwahid
Mohamed el-Nur (SLA) a Chalíl Ibrahim (JEM) dohodu o vzájemném
neútočení, propuštění zajatců a společném postupu při jednání s vládou
1.8. vláda oznámila, že první viceprezident Garang zahynul při havárii helikoptéry
30.7. (SPLM nominovala na funkci súdánského viceprezidenta jeho
dosavadního zástupce a viceprezidenta autonomie Salvu Kiira Mayardita)
11.8. do funkce prezidenta autonomie a 1. viceprezidenta Súdánu ustaven nový
předseda SPLM Salva KIIR MAYARDIT
31.8. na ustavující schůzi se sešlo Prozatímní Národní shromáždění, jmenované
dekretem prezidenta, a zvolilo svým předsedou Ahmeda Ibrahima AL-TÁHIR-a
15.9. v nigerijském hlavním městě zahájeno další kolo jednání vlády a dvou
vzbouřeneckých organizací z Darfúru, třebaže vlivná frakce jedné z nich (SLM)
tato jednání bojkotuje

21.9. prezident oznámil vytvoření vlády národní jednoty (MZV Lam AKOL
AJAWIN), která se 22.9. složením slibu ujala úřadu; úřad viceprezidenta
autonomie převzal Riek MACHAR
23.9. RB OSN přijala rezoluci č. 1627 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
UNMIS do 24.3.2006
29.9. v hlavním městě jižního Súdánu Juba byla inaugurována Prozatímní
Zákonodárná rada Jižního Súdánu, jejímž předsedou byl zvolen James Wani
IGGA
3.10. přímým setkáním zástupců rebelů ze SLM a JET a vlády začala v nigerijské
Abuji další etapa jednání o obnovení míru v Darfúru
21.10. 1. viceprezident Salva Kiir oznámil vytvoření první vlády autonomní oblasti
Jižní Súdán se 28 členy, která spravuje s výjimkou zahraniční politiky, obrany a
energetiky veškeré záležitosti jižních provincií (vládě předsedá prezident
autonomie Salva KIIR MAYARDIT, jeho poradcem pro diplomatické
záležitosti je Pagan AMUM) – nástup 24.10.
29.10. v darfúrském městě Haskanita zahájen slučovací sjezd největší darfúrské
vzbouřenecké organizace SLA (3.11. zvolil novým předsedou Minni
Minnawiho)
29.11. v nigerijském hlavním městě zahájeno další, sedmé, kolo jednání súdánské
vlády a darfúrských rebelů ze SLM/A a JEM
5.12. v jihosúdánském hlavním městě podepsal prezident autonomie Salva Kiir
ústavu Jižního Súdánu, první v historii země
21.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1651 (2005), vyzývající vládu a vzbouřence
v Darfúru k zahájení jednání o míru v Abuji, a prodlužující mandát mise
pozorovatelů do 29.3.2006
SURINAM
25.5. parlamentní volby do Národního shromáždění s 51 členem (předseda Paul
Salam SOMOHARDJO)
19.7. Národní shromáždění zvolilo prezidentem Runaldo Ronalda VENETIAAN-a a
viceprezidentem Ramdiena SARDJOE, kteří získali 27 hlasů, proti Rabindre
Tewarie Parmessarovi a Wilfriedu Ramonu Rosevalovi s 20 odevzdanými
hlasy; protože však nezískali ústavou požadovanou kvalifikovanou většinu,
musí jejich volbu potvrdit společné zasedání parlamentu a regionálních rad
3.8.
Spojeným lidovým shromážděním (United People‘s Assembly), tj. společným
zasedáním Národního shromáždění a regionálních rad, byl prostou většinou
560:315 hlasy zvolen potřetí prezidentem Runaldo Ronald VENETIAAN
(nástup úřadu 12.8.)
12.8. jmenována nová vláda, které předsedá viceprezident Ramdien SARDJOE
(MZV Lygia KRAAG-KETELDIJK)
2.9. po vyslovení důvěry parlamentem se funkce ujala nová vláda
SVATÁ HELENA
IX/05 do úřadu administrátora ostrova Ascension nastoupil Michael Thomas HILL
SVATÁ LUCIE
17.10. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí jmenován Petrus COMPTON

SVATÝ TOMÁŠ
2.6. odstoupil premiér Damiao Vaz de Almeida a jeho vláda
7.6. prezident jmenoval novou premiérkou Maríu do Carmo Trovoada Pires DE
CARVALHO SILVEIRA-ovou
10.6. jmenována nová vláda (MP María do Carmo Trovoada Pires DE CARVALHO
SILVEIRA, MZV Ovidio Manuel BARBOSA PEQUEŇO )
SVATÝ VINCENC A GRENADINY
3.5. premiér Ralph Everard Gonsalves oznámil, že s platností od 17.5. se novým
ministrem zahraničí stane Mike BROWNE
7.12. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny s 21 členy
8.12. premiérem byl opět zvolen Ralph Everard GONSALVES
12.12. jmenována nová vláda (MZV Louis STRAKER)
SVAZIJSKO
18.2. ve svém zahajovacím projevu k parlamentu prohlásil král novou ústavu za
účinnou
12.7. král odmítl podepsat návrh nové úpravy ústavy a nařídil parlamentu, který ji
schválil před 3 týdny, aby se 14.7. sešly na společné schůzi Senát a Poslanecká
sněmovna k novému projednání návrhu, zejména pokud jde o ustanovení o
ženských právech, náboženské svobodě a odvolávání poslanců
26.7. král podepsal na ceremoniálu v kraalu Ludzidzini ústavu, která tak nabyla
účinnosti
SÝRIE
31.10. RB OSN přijala rezoluci č. 1636 (2005), kterou vyzvala Sýrii ke spoluúčasti na
vyšetřování vraždy bývalého libanonského premiéra Harírího 14.2.2005 a
k vydání každého podezřelého z účasti na tomto zločinu
21.12. RB OSN přijala rezoluci č. 1648 (2005), kterou obnovuje na alších 6 měsíců
mandát pozorovatelské mise OSN UNDOF na Golanských výšinách
ŠALOMOUNOVY OSTROVY
Výkonná moc:
vláda (Sir Allan KEMAKEZA)
ministr zahraničí Laurie Hok Si CHAN
14.3. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
8.11. změny ve vládě (MP a MZV zůstávají)
ŠPANĚLSKO
1.2. parlament odmítl tzv. Ibarretxeho plán, umožňující volné přidružení Baskicka
ke Španělsku
2.2. poté, co ústřední parlament odmítl jeho plán na přidružení Baskicka ke
Španělsku, vyhlásil baskický premiér Ibarretxe regionální parlamentní volby na
17.4.2005
17.5. parlament podpořil záměr vlády zahájit mírová jednání s ETA, pokud se vzdá
násilí
30.9. regionální parlament Katalánska schválil 120 hlasy proti 15 nový ústavní statut
autonomní oblasti, který zvyšuje její pravomoci zejména v oblasti daní a
soudnictví; statut podléhá schválení ústředního parlamentu

2.11. ústřední parlament zahájil debatu o přiznání větší autonomie Katalánsku; 3.11.
byl plán na přiznání větší autonomie Katalánsku schválen v prvním čtení 197
hlasy proti 146
státní tajemnice MZV pro mezinárodní spolupráci Leire PAJÍN IRAOLA, státní
tajemník MPOT pro obchod a turistiku Pedro MEJÍA GÓMEZ, generální sekretář
Španělské konfederace zaměstnavatelských organizací (CEOE) Juan JIMÉNEZ DE
AGUILAR, předseda Nejvyšší rady obchodních komor (CSCO) Javier GÓMEZ
NAVARRO
ŠVÝCARSKO
1.1. úřad spolkového prezidenta na r. 2005 nastoupil Samuel SCHMID
1.12. na funkční období 2005/2006 byli předsedy obou komor parlamentu zvoleni
Claude JANIAK (Národní rada) a Rolf BÜTTIKER (Rada kantonů)
7.12. Spolkové shromážění zvolilo prezidentem na r. 2006 Moritze LEUENBERGER-a a viceprezidentkou ministryni zahraničí Micheline CALMY-REY
TÁDŽIKISTÁN
27.2. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 63 členy (41 zvoleno, 22 až ve
II. kole)
13.3. II. kolo parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny
14.3. jmenováno 8 členů horní komory parlamentu - Národního shromáždění
17.3. ustavující schůze Poslanecké sněmovny zvolila svým předsedou Sajdullo
CHAJRULLOJEVA
24.3. volby 25 členů Národního shromáždění s 34 členy (předsedou Mahmadsaid
UBAJDULLOJEV)
TANZÁNIE
27.10. Národní volební komise rozhodla, aby z důvodů úmrtí jednoho z kandidátů na
úřad viceprezidenta byly parlamentní volby do Národního shromáždění s 274
členy odloženy z 30.10. na 18.12. (k volbám bylo registrováno 10 kandidátů)
2.11. Národní volební komise oznámila, že všeobecné volby se uskuteční o 4 dny
dříve, než bylo dosud stanoveno, tedy již 14.12.
14.12. v prezidentských volbách zvolen Jakaya Mrisho KIKWETE, který získal 80,28
% odevzdaných hlasů před Ibrahimem Lipumbou (11,68 %), Freemanem
Mbowem (5,88 %), Augustine Mremou (0,75 %), Edmundem Sengondo
Mvungim (0,49 %), Christopherem Mtikilou (0,27 %), Emmanuelem Makaidim
(0,19 %), Annou Claudií Senkoro (0,17 %), Leonardem Shayo (0,15 %) a
Paulem Henrym Kyarou (0,14.) – vyhlášen vítězem 20.12., inaugurován do
funkce 21.12.
14.12. parlamentní volby do Národního shromáždění se 307 členy
19.12. prezidentský kandidát Augustine Mrema podal soudní stížnost proti údajnému
z falšování voleb
28.12. na ustavující schůzi Národního shromáždění zvolen jeho předsedou John
Samuel SITTA
29.12. prezident jmenoval novým předsedou vlády Edwarda Ngoyaie LOWASSU
TATARSTÁN
25.3. parlament potvrdil opětovné jmenování Mintimera ŠAJMIJEV-a prezidentem

THAJSKO
6.2. parlamentní volby do Sněmovny reprezentantů s 500 členy (předsedou zvolen
Bhokin BHALAKULA)
15.2. vláda oznámila vytvoření speciálních vojenských jednotek o síle 12.000 mužů,
které budou rozmístěny na muslimském jihu země
9.3. Sněmovna reprezentantů zvolila předsedou vlády opět Thaksina ŠINAVATRU
11.3. premiér provedl změny ve své vládě (MZV Suphamongkhon KANTATHI)
29.3. premiér předložil parlamentu návrh na vytvoření 48-členné Komise národního
usmíření (předseda Anand PANYARACHUN), která má vytvořit mírové
podmínky na muslimském jihu země
30.3. o návrhu na vytvoření komise, stejně jako o situaci v dotčených provinciích
Yala, Pattani a Narathiwat, začaly na mimořádném společné zasedání
Sněmovna reprezentantů a Senát
31.3. premiér rozhodl o stažení části vojenských jednotek rozmístěných v jižních
muslimských provinciích, aby snížil napětí v této oblasti
31.5. premiér oznámil nový systém velení nad 4 převážně muslimskými provinciemi
na jihu země přes nové zřízený Výbor pro mírovou politiku v provinciích při
jižní hranici (SBPPPC)
14.7. vláda udělila premiérovi mimořádné plné moci ve věci řešení krize
v provinciích Narathiwat, Pattani a Yala na muslimskými nepokoji zmítaném
jihu, které nahrazují ustanovení výjimečného stavu s datem účinnosti od 19.7.
(dne 25.8. tyto pravomoci potvrdila 356 hlasy proti 99 Sněmovna reprezentantů,
dne 26.8. pak 120 hlasy proti 38 při 5 abstencích i Senát)
2.8. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
3.11. zavedeno stanné právo v převážně muslimských okresech Chana a Thepha jižní
provincie Songkhla, protože do nich pronikají islamističtí separatisté ze
sousedních provincií Yala, Pattani a Narathiwat
TCHAJVAN
24.1. poté, co neuspěla v parlamentních volbách v prosinci 2004, odstoupila vláda
25.1. prezident jmenoval novým premiérem Franka Chang-ting HSIEH-a a pověřil ho
sestavením nové vlády (nástup 1.2.)
1.2. ustavující schůze Zákonodárné rady (jüanu) zvolila jejím předsedou WANG
Ťin-pchinga (Wang Jin-Pyng)
1.2. parlament schválil novou vládu (MZV Dr. Mark CHEN Tan-sun)
29.4. v Pekingu se konaly historické rozhovory mezi vedením komunistického
režimu a předsedou Kuomintangu Lien Čanem, první od r. 1949
13.5. prezident Čen odmítl čínskou interpretaci vztahů mezi ostrovem a pevninou
jako „dvou stran jedné Číny“, jak ji navrhla ČLR při návštěvě předsedy
opoziční První lidové strany Jamese Soonga v Pekingu
14.5. volby do Národního shromáždění se 300 členy, které má posoudit ústavní
reformy, schválené v srpnu 2004 Zákonodárným jüanem (snížení počtu členů
Zákonodárného jüanu z 225 na 113, jejich volba novým systémem, prodloužení
jejich mandátu ze 3 na 4 roky; ratifikaci všech budoucích ústavních změn bude
místo ad hoc voleného Národního shromáždění provádět lidové referendum);
30.5. zahájilo své jednání
2.6. doplnění vlády (MP i MZV beze změn)
7.6. Národní shromáždění schválilo 249 hlasy proti 48 program ústavních změn,
které povedou k jeho rozpuštění a zrušení poté, co bylo již r. 2000 formálně
rozpuštěno a 14.5. zvoleno znovu, aby schválilo řadu ústavních změn (budoucí

ústavní změny podléhají schválení 75 % hlasujících v Zákonodárném jüanu a
ratifikaci 50 % všech potenciálních voličů v referendu, pravomoc zbavit
prezidenta a viceprezidenta funkce byla přenesena na Právní jüan a změny
týkající se Zákonodárného jüanu - viz výše)
17.6. Nejvyšší soud odmítl petici poraženého kandidáta Liena Chana o
nezákonnostech při prezidentských volbách v květnu 2004 a potvrdil tak jejich
platnost
16.9. Nejvyšší soud potvrdil výsledky prezidentských voleb z 20.5.2004 a definitivně
tak odmítl protest poraženého protikandidáta
TOBAGO
17.1. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny Tobaga s 15 členy; jejím hlavním
sekretářem zůstal Orville LONDON
TOGO
5.2. zemřel prezident Gnassingbe Eyadéma a výkon jeho funkce měl převzít
předseda Národního shromáždění Fambare Natchaba OUATTARA, třebaže
ozbrojené síly prohlásily prezidentem syna zemřelého prezidenta Faureho
6.2. ještě, než se mohl ujmout výkonu prezidentské funkce, byl předseda NS
Ouattara poslanci odvolán z funkce a jeho nástupcem zvolen Faure Essozimna
GNASSINGBE; současně byla zrušena povinnost svolat volbu nového
prezidenta do 60 dní od uvolnění funkce a schválena změna ústavy, podle níž
úřadující prezident může mandát předcházející hlavy státu vykonávat až do jeho
vypršení, v tomto případě do června 2008
7.2. do funkce prezidenta inaugurován ozbrojenými silami Faure Gnassingbe
9.2. prezident slíbil uspořádat svobodné, rovné a všeobecné volby co možná
nejdříve
10.2. mimořádný summit 15 členských zemí Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) odsoudil ústavní převrat v Togu a vyzval k vypsání
prezidentských voleb podle dosavadních ustanovení ústavy (20.2. zrušeno
členství Toga v ECOWAS)
15.2. poté, co vypršelo ultimátum ECOWAS z 12.2. hrozící zavedením
hospodářských sankcí proti Togu, nedojde-li k obnovení ústavnosti, byly
zahájeny v Nigeru rozhovory mezi Togem a ostatními členy ECOWAS
19.2. na nátlak veřejnosti slíbil prezident Faure uspořádat prezidentské volby do 60
dní od smrti svého otce
21.2. Národní shromáždění rozhodlo na nátlak mezinárodního společenství zrušit
změnu ústavy, přijatou 6.2., a umožnit kontroverznímu prezidentovi
Gnassingbemu odstoupit z funkce; Gnassingbe se stal opět úřadujícím
prezidentem
25.2. Rada míru a bezpečnosti AU vyzvala členy k zavedení sankcí proti Togu
25.2. Národní shromáždění zvolilo svým novým předsedou Abasse BONFOH-a
25.2. pod vzrůstajícím mezinárodním nátlakem odstoupil z funkce úřadující prezident
Faure Gnassingbe, ve funkci jej nahradil předseda parlamentu Abass BONFOH
3.3. předseda Národní volební komise Kissem Tchangai-Walla oznámil, že
prezidentské volby se budou konat 24.4.
3.3. opoziční strany, protestující proti tomu, že úřadujícím prezidentem se nestal
bývalý předseda NS Ouattara, souhlasí se svou účastí v prezidentských volbách,
vypsaných na 24.4.2005 (společným kandidátem opozice 15.3. vybrán
Emmanuel Bob-Akitani)

24.4. v prezidentských volbách zvítězil Faure Gnassingbe se 60,15 % odevzdaných
hlasů před Emmanuelem Bob-Akitanim se 38,25 %, Nicholasem Lawsonem
s 1,04 % a Harrym Olympiem s 0,55 % získaných hlasů
25.4. na rozhovorech v Lagosu se dohodli lídři hlavních politických stran Faure
Gnassingbe a Gilchrist Olympio na vytvoření vlády národní jednoty bez ohledu
na to, jaký bude výsledek prezidentských voleb, zmařených násilnostmi a
stížnostmi na volební podvody
27.4. zřejmě poražený kandidát z prezidentských voleb z 24.4. Bob-Akitani se
prohlásil prezidentem Tožské republiky
3.5. Ústavní soud odmítl všechny stížnosti opozice na porušení volebního zákona a
potvrdil Faure Essozimnu GNASSINGBE-ho vítězem prezidentských voleb z
24.4. (inaugurace 4.5.); opoziční předák Olympio rozsudek odmítl a stáhl účast
opozice na koaliční vládě, prosazované ECOWAS
19.5. bez dohody skončila jednání mezi tožskou vládou a opozicí o ukončení
vnitropolitické krize po napadených prezidentských volbách 24.4. a vytvoření
vlády národní jednoty na regionálním summitu v nigerijské Abuji
27.5. AU odvolala sankce, zavedené po únorové instalaci syna zemřelého prezidenta
hlavou státu
8.6. prezident jmenoval novým předsedou vlády Edema KODJO a požádal jej, aby
obnovil rozhovory s opozicí o vytvoření vlády národní jednoty
20.6. jmenována nová vláda (MZV Zarifou AYÉVA), na níž se podílí umírněná
opozice
TOKELAU
1.3.2003 úřad adinistrátora nastoupil Neil Douglas WALTER
2005 úřad faipule ostrova Atafu nastoupil Kuresa NASAU
II/05 úřad hlavy vlády (Ulu-o-Tokelau) nastoupil faipule ostrova Nukunomu Pio
TUIA, který od r. 2004 zastupoval dosavadního předsedu Patuki Isaaka
TONGA
16.3. volby 9 členů Zákonodárného shromáždění Fale Alea z řad šlechty
17.3. volby 9 členů Zákonodárného shromáždění Fale Alea z řad občanů
21.3. premiér provedl změny ve vládě, při nich jmenoval poprvé v historii země
jejími členy 2 dosavadní poslance parlamentu zvolené za šlechtu a 2 poslance
zvolené za lid, kteří se téhož dne vzdali svého mandátu, (MZV zůstává)
23.3. předseda Zákonodárného shromáždění Veikune vypsal doplňující volby do 2
obvodů za šlechtu a 2 obvodů za lid na 3. a 5.5.
18.10. král odsouhlasil vytvoření parlamentní komise, která připraví návrh ústavní
reformy
TRINIDAD A TOBAGO
16.4. v Port of Spain byla jeho inaugurací slavnostně zahájena činnost tzv.
Karibského soudu (The Caribbean Court of Justice), nejvyšší odvolací instance
16 anglofonních zemí z Karibiku, členů CARICOM – dosud k němu přistoupily
jen Barbados, Guayana a Jamajka
14.5. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
TUNISKO
3.7. ustavena Rada poradců (Majlis al-Mustašarín/Chambre des Conseillers) se 126
členy jako druhá komora parlamentu (zřízena zákonem č. 2002-51 z 1.6.2002)

17.8. změny ve vládě (novým MZV jmenován Abdelwahab ABDALLAH)
19.8. ustavující schůze Rady poradců zvolila jejím předsedou Abdallaha KALLEL-a
TURECKO
2.6. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
19.8. kurdští povstalci z PKK ohlásili příměří, které bude trvat do 20.9.
TURKMENISTÁN
9.1. II. kolo voleb do Madžlísu (50 členů) v sedmi zbývajících obvodech (43
zvoleno v prvním kole 19.12.2004)
9.1. na ustavující schůzi Madžlísu zvolen jeho předsedou znovu Ovezgeldy
ATAJEV
8.3. změny ve vládě (MZV Rašid Meredov opustil post místopředsedy vlády)
7.4. doživotní prezident Nijazov vyzval vládu k uspořádaní demokratických
prezidentských voleb v r. 2009
22.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
TURKS A CAICOS
Výkonná moc:
Výkonná rada (Michael Eugene MISSICK)
21.5. úřadující guvernérkou se stala Mahala WYNNS
11.7. úřad guvernéra nastoupil Richard TAUWHARE
TUVALU
15.4. úřad generálního guvernéra nastoupil Filoimea TELITO
UGANDA
1.1. protože zástupci vzbouřenecké Armády božího odporu (LRA) odložili podpis
dohody o zastavení bojů, požadovaný do 31.12.2004, nařídil prezident obnovení
vojenských akcí po 46 denním příměří na severu země
5.1. poté, co 4.1. vládní vojska znovu obsadila zónu, uvolněnou při předchozím
příměří, předala vláda vzbouřenecké LRA nové mírové návrhy
13.1. změny ve vládě (nový MZV jmenován Samuel KUTESA)
4.2. zahájeno nové 18-denní jednostranně vyhlášené vládou se záměrem usnadnit
obnovu rozhovorů s LRA
10.2. parlament odmítl vládní návrh dvou ústavních dodatků, které by mj.
umožňovaly prezidentu rozpustit parlament
25.2. prezident oznámil, že 30.6. se bude konat referendum o zrušení zákazu činnosti
politických stran
5.5. parlament schválil velkou většinou hlasů návrh na uspořádání všelidového
referenda o návratu země k systému politických stran (referendum se bude
konat 28.7.)
28.6. parlament schválil velkou většinou změnu ústavy o zrušení omezení počtu
funkčních období, umožňující třetí volbu prezidenta Museveniho do úřadu
28.7. všelidové referendum schválilo 92,44 % hlasy účastníků návrat země k systému
více politických stran

UKRAJINA
3.1. prezident Kučma přijal rezignaci V. Janukovyče na úřad předsedy vlády a
prozatímním premiérem jmenoval Mykolu Janoviče AZAROV-a
5.1. poražený prezidentský kandidát Janukovyč se odvolal k Nejvyššímu soudu proti
tomu, źe Nejvyšší volební komise odmítla zrušit výsledky opakovaného II. kola
prezidentských voleb
6.1. Nejvyšší soud zamítl stížnost V. Janukovyče na údajné podvody při opakování
II. kola prezidentských voleb 26.12.2004
11.1. Nejvyšší soud odmítl další dvě Janukovyčovy stížnosti na neregulérnost
opakovaných prezidentských voleb 26.12.
17.1. Nejvyšší soud zamítl další 3 dílčí návrhy právních zástupců Janukovyče
20.1. Nejvyšší soud odmítl všechny stížnosti na průběh prezidentských voleb a
potvrdil vítězství V.A. Juščenka
20.1. poté, co s tím 18.1. vyslovil souhlas Nejvyšší soud, který odmítl všechny žaloby
na regulérnost prezidentských voleb 26.12., vyhlásila Nejvyšší volební komise
jejich vítězem Viktora Andrijoviče JUŠČENKA s 51,99 % hlasů, když jeho
protikandidát V. Janukovyč získal 44,17 % odevzdaných hlasů a umožnila tak
uvedení vítěze voleb v prezidentský úřad (inaugurace 23.1.2005)
24.1. úřadující premiérkou jmenována Julija Volodymyrivna TYMOŠENKO-vá (4.2.
potvrzena ve funkci Nejvyšší radou)
4.2. jmenována nová vláda (MZV Borys Ivanovyč TARASJUK)
8.9. pro obvinění řady jejich funkcionářů z korupce odvolal prezident vládu a
sestavením vlády nové pověřil 9.9. Jurije Ivanovyče JECHANUROV-a (22.9.
v opakovaném hlasování schválen parlamentem)
27. a 28.9. oznámeno složení nové vlády (MZV Borys Ivanovyč TARASJUK)
URUGUAY
14.2. předsedou Senátu ustanoven viceprezident Rodolfo NIN NOVOA, o den
později byla předsedkyní Poslanecké sněmovny zvolena Nora CASTRO
1.3. inaugurace prezidenta Dr. Tabaré Ramóna VÁZQUEZE ROSAS a jeho vlády
(MZV Reinaldo GARGANO OSTUNI)
USA
4.1. ustavující schůze Kongresu, předsedou Sněmovny reprezentantů zvolen Dennis
HASTERT
7.1. prezident oznámil nominaci Roberta Zoellicka na funkce státního podtajemníka
10.1. ředitelem Národohospodářské rady Bílého domu a svým hlavním ekonomickým
poradcem jmenoval prezident Ala HUBBARDA
11.1. Michael CHERTOFF byl nominován prezidentem USA na funkci ministra pro
vnitřní bezpečnost
19.1. novým poradcem pro zahraniční politiku a národní bezpečnost a tajemníkem
Rady národní bezpečnosti jmenoval prezident Stephena HADLEY-e, poradcem
pro vnitřní politiku zůstává Karl ROVE
18.1. jednání ministrů vnitra Mexika a vnitřní bezpečnosti USA o zlepšení
bezpečnosti na společné hranici a úpravě imigrační politiky
20.1. inaugurace prezidenta George W. Bushe a jeho vlády (viceprezident Richard B.
CHENEY, ministryně zahraničí Dr. Condoleezza RICE, ministr obrany Donald
RUMSFELD, ministr pro vnitřní bezpečnost Michael CHERTOFF, ministr
spravedlnosti Alberto GONZALES, ministr financí John W. SNOW, ministr
obchodu Carlos GUTIERREZ, ministryně práce Elaine L. CHAO, ministryně
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školství Margaret SPELLINGS, ministr zdravotnictví sociální péče Michael O.
LEAVITT, ministr energetiky Samuel BODMAN, ministr dopravy Norman Y.
MINETA, ministr výstavby a urbanistiky Alphonso JACKSON, ministr pro
záležitosti veteránů James NICHOLSON, ministryně vnitra Gale A. NORTON
a ministr zemědělství Michael JOHANNS)
úřad nastoupili také hodnostáři Bílého domu (šéf štábu Andrew CARD,
ředitelka komunikací Nicolle DEVENISH), ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet
Joshua BOLTEN a ředitel Úřadu pro kontrolu léčiv John WALTERS
do funkce předsedy Rady ekonomických poradců prezidenta USA nastoupil Dr.
Bernard S. BERNANKE
prezident jmenoval Karla ROVE-ho zástupcem šéfa štábu Bílého domu
do nově zřízené funkce národního ředitele zpravodajských služeb nominoval
prezident Johna D. NEGROPONTE-ho, který se současně stane hlavní
poradcem prezidenta ve zpravodajské činnosti; jeho zástupcem má být
generálporučík Michael HAYDEN
prezident jmenoval Harveye ROSEN-a předsedou Rady hospodářských poradců
do čela Agentury pro ochranu životního prostředí jmenoval prezident Stephena
JOHNSONA
prezident jmenoval novým velvyslancem USA při OSN Johna BOLTON-a
(20.6. nominaci již podruhé odmítl Senát, 1.8. ho přesto prezident Bush potvrdil
ve funkci)
prezident nominoval ředitelem NASA dr. Mika GRIFFIN-a
prezident jmenoval nový obchodním zástupcem USA Roberta PORTMAN-a
na funkci předsedy Sboru náčelníků štábů s nástupem 30.9.2005 nominoval
prezident generála Petera PACE-ho; jeho zástupcem má být admirál Edmund P.
GIAMBASTIANI Jr.
na funkci nového předsedy Nejvyššího soudu navrhl prezident federálního
soudce Johna ROBERTS-e (22.9. nominaci podpořil právní výbor Senátu, 29.9.
ji schválil 78 hlasy proti 22 celý Senát)
z funkce ředitele Federálního úřadu pro řízení záchranných prací (FEMA)
odvolán Michael Brown, novým jmenován viceadmirál Thad ALLEN
prezident jmenoval generálmajora Michaela MAPLES-e ředitelem Defence
Intelligence Agency
do funkce předsedy Federálního rezervního systému navrhl prezident předsedu
své Rady ekonomických poradců Dr. Bernarda S. BERNANKE-ho (s účinností
od 1.2.2006)

ministr armády Dr. Francis J. HARVEY, úřadující ministr letectva Michael L.
DOMINGUEZ, ministr námořnictva Gordon ENGLAND, předseda Sboru náčelníků
štábů generál letectva Richard B. MEYERS, náčelník Štábu armády generál Peter J.
SCHOOMAKER, náčelník Štábu letectva generál John P. JUMPER, náčelník Štábu
námořních operací admirál Michael G. MULLEN, velitel námořní pěchoty generál
Michael W. HAGEE, ředitel Národní bezpečnostní agentury (NSA) generálporučík
Michael HAYDEN, první náměstek MZV Robert ZOELLICK, náměstkyně MZV pro
veřejnou diplomacii Karen HUGHES, náměstek MZV pro politické záležitosti R.
Nicholas BURNS, náměstek MZV pro evropské záležitosti Kurt VOLCKER, náměstek
ministra obrany Douglas FEITH, náměstci ministra zahraničí pro evropské záležitosti
(Daniel FRIED) a pro kontrolu zbrojení (Robert JOSEPH), náměstek ministra
spravedlnosti Michael WIGGINS, prezident Amerického sdružení řízení (American

Management Association) Edward T. REILLY, prezident Národního sdružení výrobců
(National Association of Manufacturers) John ENGLER
UZBEKISTÁN
9.1. II. kolo voleb ve 58 obvodech Zákonodárného shromáždění se 120 členy (62
zvoleno v I. kole 26.12.2004)
17.-20.1. volby 83 senátorů (dalších 16 členů Senátu jmenoval prezident republiky
24.1.)
27.1. ustavující zasedání Zákonodárného shromáždění a Senátu Olij Madžlisu
28.1. společné zasedání obou komor parlamentu zvolilo předsedou vlády znovu
Šavkata Miromonoviče MIRZIJOJEVA
4.2. jmenována nová rada ministrů (MP Šavkat Miromonovič MIRZIJOJEV, MZV
Eljor GANIJEV) – úřad nastoupila 7.2.
4.2. zvolení noví předsedové Zákonodárného shromáždění (Erkin Chamdamovič
CHALILOV) a Senátu (Murat ŠARIFCHODŽAJEV)
26.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
VANUATU
15.7. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
14.11. změny ve vládě (MP i MZV zůstávají)
VATIKÁN
2.4. zemřel papež Jan Pavel II. (úřad vykonává jeho komorník Eduardo kardinál
MARTINEZ SOMALO)
6.4. mluvčí Svatého stolce oznámil, že volba nového papeže bude zahájena 18.4.
18.4. za účasti 115 kardinálů zahájena volba 265. papeže, o den později byl konkláve
kardinálů ve 4. kole zvolen ThDr. Joseph kardinál RATZINGER, který přijal
jméno BENEDIKT XVI. (intronizován 24.4.)
21.4. nový papež potvrdil ve funkci státního sekretáře kardinála Angela SODANO,
jakož i všechny ostatní členy Římské kurie, tj. vlády Městského státu Vatikán
VELKÁ BRITÁNIE
21.3. Sněmovna lordů přijala návrh Dolní sněmovny, aby Lord-Kancléř (státní
sekretář pro ústavní záležitosti) nemusel být členem Sněmovny lordů ani
vyšším soudním úředníkem; soudní pravomoci Lorda-Kancléře tak přebírá
předseda Soudů Anglie a Walesu, do kteréžto funkce bude jmenován dosavadní
Lord-předseda soudu (Anglie) lord WOOLF
21.3. přestože mluvčí prince Waleského potvrdil že nastávající manželka prince bude
používat titul „princezny manželky“, až se její nastávající choť stane králem,
oznámil Department ústavních záležitostí, že sňatkem se automaticky stane
královnou, pokud se nezmění zákony Velké Británie a 15 nezávislých zemí –
členů Commonwealthu, v nichž je britský panovník hlavou státu
24.3. královna schválila vládní návrh zákona o ústavní reformě, která zřizuje
Nejvyšší soud nezávislý na Sněmovně lordů, ačkoliv zachovává úřad LordaKancléře
5.4. premiér Blair požádal královnu o rozpuštění Dolní sněmovny a vypsání nových
voleb; královna rozhodla o rozpuštění parlamentu k 11.4. a o vypsání nových
voleb na 5.5.
5.5. parlamentní volby do Dolní sněmovny s 646 poslanci (ve Skotsku snížen počet
poslanců ze 72 na 59)

královna pověřila sestavením vlády opět Anthony Charlese Lyntona BLAIR-a
premiér Blair jmenoval několik klíčových členů svého nového kabinetu (MZV
Jack John Whitaker STRAW), 9.5. byla vláda doplněna o další členy
17.5. královna seznámila Sněmovnu lordů s programem nové vlády, který byl oběma
komorami schválen
2.11. odstoupil ministr práce a sociálních věcí Blunkett, jeho nástupcem se stal John
HUTTON
6.5.
6.5.

prezident Konfederace britského průmyslu (Confederation of British Industry) John
SUNDERLAND, předseda Úřadu pro vývoz (Institute of Export) Andrew NEMES
VENEZUELA
11.1. prezident podepsal dekret k provedení opatření zákona o pozemkové reformě
z r. 2000
4.7. změny ve vládě (MZV zůstává)
4.12. parlamentní volby do Národního Zákonodárného shromáždění se 167 členy
VÝCHODNÍ TIMOR
7.3. zahájeny rozhovory s Austrálií o mořských hranicích v Timorském moři, které
mají vyřešit spory o dělení příjmů z těžby nafty a plynu dobývaných z ložisk na
dně moře
9.3. v Jakartě podepsali prezidenti Indonésie a Východního Timoru a východotimorský premiér dohodu o zřízení Komise pravdy a přátelství, která má
zkoumat případy násilí kolem východotimorského referenda o nezávislosti
v srpnu 1999, spáchané příslušníky proindonéských milicí z řad Timořanů
8.4. při návštěvě indonéského prezidenta podepsaly vlády obou zemí dohodu o
vzájemně uznávané státní hranici
28.4. RB OSN přijala rezoluci č. 1599 (2005) o zřízení politické mise UNOTIL, která
nahradí předcházející misi OSN UNMISET, jejíž mandát skončí 20.5.2005
29.4. po 3-denních rozhovorech v Dilli dosaženo dohody s Austrálií o spolupráci při
využívání zdrojů ropy a zemního plynu v Timorském moři
20.5. začalo stahování mírových sil mise OSN
13.6. ukončeno stahování australských mírových jednotek umístěných na ostrově v r.
1999, kdy měly zabránit násilnostem při referendu o budoucnosti Východního
Timoru
1.8. jmenováním indonéských zástupců v 10-členné Komisi pravdy a přátelství,
začal tento orgán své aktivity
28.11. prezident předal Ústavodárnému Národnímu shromáždění tajnou zprávu
Komise pravdy a přátelství o porušování lidských práv na ostrově v letech
1975-1999
1.12. oznámeno, že Východní Timor a Austrálie dosáhly dohody o společném
využívání energetických zdrojů v moři mezi oběma zeměmi; dohoda bude
podepsána v lednu 2006
WALLIS A FUTUNA
18.1. úřad vrchního správce převzal Xavier DE FURST
22.3. novým předsedou Územního shromáždění zvolen Apeleto LIKUVALU
17.5. francouzská správa odvolala krále (lavelua) Wallisu Tomasi Kulimoetokeho II.
poté, co jeho hlavní ministr Kapeliele Faupala vyhnal z ostrova francouzské
úředníky

15.6. novým hlavním ministrem ostrova Uvea (Wallis) se v opozici proti dosavadní
vládě prohlásil proreformní politik Clovis LOGOLOGOFOLAU, který byl do
26.9. uznáván vrchním správcem; od té doby v exilu na Nové Kaledonii
29.7. správce de Furst uznal jako novou radou ministrů ostrova Wallis 6 náčelníků,
kteří se postavili proti kroku krále Tomasi Kulimoetokeho II., který stál u
konfliktu s francouzskou správou
10.8. walliský král Tomasi Kulimoetoke II. složil vlasteneckou přísahu loajality
Francii, neboť jeho spor se týkal pouze osoby stávajícího prefekta de Fursta, o
jehož nahrazení jiným úředníkem král požádal
26.9. zvláštní francouzský vyslanec Louis Lefranc potvrdil, že Francie uznává jako
panovníka (lavelua) ostrova Wallis pouze krále Tomasi Kulimoetekeho II.;
zabránil tak realizaci plánu proreformistického předsedy vlády Clovise
Logologofolaua prohlásit novým králem 25.9. velkého náčelníka Sosefo
Mautamakiu
23.11. novým předsedou Územního shromáždění zvolen Emeni SIMETE
ZAMBIE
10.1. změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal generálporučík Ronnie
SHIKAPWASHA
16.2. Nejvyšší soud odmítl 30 z 36 stížností tří poražených opozičních kandidátů na
regulérnost prezidentských voleb v prosinci 2001 a jejich požadavky na
opakování voleb, resp. přepočtení jejich výsledků
4.8. změny ve vládě (MZV zůstává)
23.11. Národní shromáždění zamítlo 65 hlasy proti 52 návrh opozice na přijetí zákona
o ustavení Ústavodárného shromáždění, které by připravilo návrh nové ústavy
země
ZANZIBAR
30.10. parlamentní volby do Poslanecké sněmovny se 76 členy (předseda Pandu Ameir
KIFICHO) s tím, že výsledek v jednom obvodu byl zrušen a volby se opakovaly
18.12.
30.10. v prezidentských volbách byl s 53,18 % získaných hlasů prezidentem opět
zvolen Amani Abeid KARUME, zatímco jeho protikandidáti získali
nedostatečný počet hlasů - Seif Sharif Hamad (46,07 %), Haji Mussa Kitole
(0,47 %), Abdallah Ali Abdallah (0,11 %), Simai Abdulrahman Abdallah (0,10
%) a Mariam Omar (0,07 %); prezident inaugurován 2.11.)
6.11. v cca třetině obvodů se konaly z důvodů administrativních a technických
nedostatků opakované volby do Poslanecké sněmovny
15.11. jmenována nová vláda (MP Shamsi Vuai NAHODHA)
ZÁPADNÍ SAHARA
28.4. RB OSN přijala rezoluci č. 1598 (2005) o prodloužení mandátu mise OSN
MINURSO do 31.10.2005
28.10. RB OSN přijala rezoluci č. 1634 (2005) p prodloužení mandátu mise OSN
MINURSO do 30.4.2006
7.11. mluvčí osvobozenecké fronty POLISARIO odmítl návrh marockého krále na
udělení autonomie Západní Sahaře s tím, že o budoucnosti země může
rozhodnout je obyvatelstvo v referendu

ZIMBABWE
1.2. prezident oznámil konání všeobecných a parlamentních voleb do Národního
shromáždění se 150 členy dne 31.3.2005
31.3. parlamentní volby do Národního shromáždění se 150 členy
8.4. opoziční Hnutí za demokratickou změnu (MDC) oznámilo, že podá protest
proti porušování volebního zákona při parlamentních volbách 31.3.
12.4. ustavující schůze nově zvoleného Národního shromáždění zvolila jeho
předsedou Johna Landu NKOMO
15.4. prezident provedl změny ve vládě, novým ministrem zahraničí se stal
Simbarashe MUMBENGEGWI
15.4. opoziční Hnutí za demokratickou změnu (MDC) se obrátilo na volební soud se
stížností na údajný podvod a porušování volebního zákona v řadě obvodů při
parlamentních volbách 31.3.
17.8. vláda předložila parlamentu návrh ústavního dodatku, kterým má zavést Senát
jako horní komoru budoucího dvoukomorového parlamentu, převést všechny
školy pro správu státu a urychlit znárodňování půdy v rukách bílých osadníků
30.8. Národní shromáždění schválilo 103 hlasy proti 29 dodatek k ústavě, který
zřizuje druhou parlamentní komoru - Senát se 65 členy
12.10. hlavní opoziční strana Hnutí za demokratickou změnu oznámila, že bude
bojkotovat volby do nově zřizovaného Senátu, které se mají konat 26.11. Senát
sestává z 10 tradičních náčelníků, 50 volených senátorů a 6 senátorů,
jmenovaných prezidentem.
26.11. parlamentní volby o Senátu se 66 členy
EVROPSKÁ UNIE
12.1. 500 hlasy proti 137 při 40 abstencích schválil Evropský parlament text ústavní
smlouvy EU a vyzval členské země k jejímu schválení
1.2. slovinské Státní shromáždění schválilo 79 hlasy proti 4 ústavu EU
20.2. ve všeobecném referendu schválilo 76,73 % španělských voličů ústavu EU
(Poslanecká sněmovna ji ratifikovala 28.4., Senát 18.5.)
6.4. poté, co ji 25.1. odsouhlasila Poslanecká sněmovna, schválil i italský Senát 217
hlasy proti 26 ústavu EU
19.4. řecký parlament ratifikoval 268 hlasy proti 17 při 15 abstencích ústavu EU
25.4. v Lucembursku podepsány přístupové smlouvy s Bulharskem a Rumunskem
28.4. belgický Senát ratifikoval ústavu EU, Poslanecká sněmovna 19.5. + sněmy
regionů a jazykových společenství
11.5. slovenská Národní rada ratifikovala 116 hlasy proti 27 a při 4 abstencích ústavu
EU
11.5. Národní rada Rakouska schválila téměř jednomyslně (1 hlas byl proti) ústavu
EU , Spolková rada tak učinila 25.5., kdy proti ústavě hlasovali jen 3 její
členové, 59 poslanců bylo pro
12.5. německý Spolkový sněm schválil 569 hlasy proti 23 při dvou abstencích ústavu
EU (27.5. ji schválila Spolková rada, když proti ústavě se vyslovili jen 3
poslanci)
29.5. referendum ve Francii odmítlo 54,68 % odevzdaných hlasů ratifikovat ústavu
EU
1.6. referendum v Nizozemí odmítlo 61,54 % odevzdaných hlasů ústavu EU, kterou
2.6. odmítly i Generální stavy
2.6. lotyšský Sejm schválil ústavu EU 71 hlasy proti 5 při 6 abstencích

16.6. Rada EU na nejvyšší úrovni rozhodla o pokračování ratifikace ústavní smlouvy
a prodloužení termínu jejího uzavření
30.6. kyperský parlament schválil 30 hlasy proti 19 smlouvu o ústavě EU
6.7. maltský parlament jednomyslně ratifikoval ústavu EU
10.7. referendum v Lucembursku schválilo 56,52 % odevzdaných hlasů proti 43,48 %
ústavu EU
Kuang-si
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:
Soudní moc:
Správní rozdělení:

Čuangská autonomní oblast Kuang-si
autonomní oblast Čínské lidové republiky
prezident ČLR
Lidová rada
vláda (LU Bing)
Nejvyšší lidový soud
14 prefektur, 65 krajů a 12 etnických autonomních krajů

Ning-sia
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:
Soudní moc:
Správní rozdělení:

Muslimská autonomí oblast Ning-sia Chui
autonomní oblast Čínské lidové republiky
prezident ČLR
Lidová rad
vláda (MA Qizhi)
Nejvyšší lidový soud
5 prefektur

Sin-ťiang
Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang
Státní zřízení:
autonomní oblast Čínské lidové repubiky
Nejvyšší představitel: prezident ČLR, kterého zastupuje guvernér Ismayil
TILIWALDI
Zákonodárná moc:
Lidová rada
Výkonná moc:
úřad guvernéra
Soudní moc:
Nejvyšší lidový soud
Správní rozdělení:
14 prefektur, z toho 5 autonomních
Tibet

Tibetská autonomní oblast Xizang
Státní zřízení:
autonomní oblast Čínské lidové republiky
Nejvyšší představitel: prezident ČLR, kterého zastupuje 11. pančhenlama
Gyalcchän NORBU
Zákonodárná moc:
Lidová rada
Výkonná moc:
vláda (Jampa PHUNTSOK)
Soudní moc:
Nejvyšší lidový soud
Správní rozdělení:
7 prefektur

Vnitřní Mongolsko
Státní zřízení:
Nejvyšší představitel:
Zákonodárná moc:
Výkonná moc:
Soudní moc:
Správní rozdělení:

Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko
autonomní oblast Čínské lidové republiky
prezident ČLR
Lidová rada
lidová vláda (YANG Jing)
Nejvyšší lidový soud
12 prefektur

