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Událost týdne:   
7. března se uskutečnil  summit lídrů Evropské unie a Turecka. Turecký premiér Ahmet Davotuglu  na 
něm překvapivě prezentoval další turecké požadavky a návrhy. Turecko navrhlo přijmout všechny 
migranty, kteří se z jeho území dostanou na řecké ostrovy, nicméně EU by musela nejdříve všechny 
migranty z dotčených ostrovů odvést a následně zpětné přesuny do Turecka financovat. Za každého 
syrského občana, kterého by Turecko přijalo zpět, by měla EU povinnost přijmout jednoho Syřana na 
své území. Turci zároveň požádali o zvýšení finanční pomoci EU o další tři miliardy na 6 miliard, které 
má země čerpat do roku 2018. Za svou pomoc Ankara žádá rychlejší uvolení vízové povinnosti, a to do 
června 2016, a otevření nových kapitol v  přístupových rozhovorech Turecka. Na závěr summitu 
oznámila německé kancléřka Angela Merkelová, že se evropští představitelé shodli na  základních 
obrysech nové dohody s Tureckem. Předseda Evropské rady Donald Tusk následně prohlásil, že 
dohoda by měla být hotová do 17. března, kdy se bude konat další summit EU.  

8. března uvedl mluvčí kyperské vlády Nikos Christodulidis, že Kypr nepodpoří  otevření dalších 
přístupových kapitol s Tureckem. K tomuto kroku by byl ochoten pouze, kdyby Turecko Kyperskou 
republiku uznalo jako stát, otevřelo své přístavy a letiště a zahájilo s ní  obchodní výměnu.  

9. března se shodli diplomaté členských zemí EU na prodloužení sankcí vůči vybraným subjektům 
kvůli konfliktu na Ukrajině. Omezující opatření se týká ruských a ukrajinských občanů, kteří jsou 
spojeni s porušováním územní celistvosti země. Celkem 146 osobám a 37 dalším subjektům je 
zmrazen majetek a zakázán vstup na území EU. Na seznamu sankcionovaných je kupříkladu ruský 
vicepremiér Dmitrij Rogozin či poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej Gljazev.  

9. března informovala agentura Reuters o tom, že Makedonie zcela uzavřela své hranice pro příchozí 
migranty. Makedonské ministerstvo vnitra posléze upřesnilo, že bude do země vpouštěno jen takové 
množství uprchlíků, které bude moci zemi opustit . Krok je reakcí na omezující opatření, která přijaly 
ostatní země tzv. balkánské cesty. Nová opatření vedla k  faktickému uzavření balkánské cesty a 
k hromadění uprchlíků v Řecku.  

9. března označil polský ústavní soud novelu zákona o ústavním soudu, která byla přijata krátce po 
nástupu vlády Beaty Szydlové z konzervativní strany Právo a spravedlnost, za neústavní. Senát 
ústavního soudu prohlásil, že přijetím novely byla znemožněna „ spolehlivá a efektivní činnost  
soudu“ . Premiérka Szydlová odmítla výrok zveřejnit v  úředním věstníku, jelikož jej považuje za 
nelegitimní. Ministr spravedlnosti označil  jednání za setkání vybraných soudců, niko li za zasedání 
ústavního soudu.  

13. března proběhly ve třech německých spolkových zemích, Sasku-Anhaltsku, Bádensku-
Württembersku a Porýní-Falci, volby. Výsledky ukázaly oslabení pozice vládní 
Křesťanskodemokratické unie (CDU) a naopak posílení populistické Alternativy pro Německo (AfD), 
jež je známá svou kritikou migrační polit iky současné kancléřky Angely Merkelové. Výsledky 
znemožňují obnovení dosavadních koalic v zemských parlamentech , a pravděpodobně tak povedou 
k, v Německu netradičnímu, vytvoření koalic složených ze tří různých stran.  

13. března byl v centru turecké Ankary spáchán bombový útok. Doposud je hlášeno 37 obětí a několik 
desítek zraněných. Turecká vláda z činu obvinila Stranu kurdských pracujících (PKK) a oznámila 
provedení desítek náletů na pozice strany v severním Iráku. PKK se však k  útoku nepřihlásila a 
odsoudila jej.  

Telegraficky 
- Dne 11 . března byla podepsána smlouva Evropské unie s Kubou o normalizaci vzájemných 

vztahů. 


