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Událost týdne:   
18. března byla potvrzena dohoda mezi představiteli zemí EU a Tureckem. Na jejím základě 
budou všichni migranti, kteří od neděle 20. března dorazí na řecké ostrovy, od počátku dubna 
vraceni zpět do Turecka. Za každého takto vráceného Syřana přijme EU jednoho syrského 
uprchlíka z tureckého území. Tímto způsobem by měla EU přijmout maximálně 72 tisíc migrantů 
ze Sýrie, kteří budou mezi členské státy rozděleni podle již odsouhlasených dohod na 
přerozdělování migrantů. Po vyčerpání tohoto počtu bude program zastaven. Evropská unie se 
v rámci dohody zavázala sestavit seznam projektů, na které bude moci Turecku čerpat již dříve 
slíbené tři miliardy eur. Po jejich vyčerpání bude  mít Ankara až do roku 2018 možnost vyčerpat 
další tři miliardy z evropských prostředků. Kromě těchto závazků bylo Turecku slíbeno, že do 
června 2016 dojde k otevření další kapitoly v rámci přístupových jednání.  

14. března oznámil předseda Směr-SD, vítězné strany letošních parlamentních voleb , Robert 
Fico, že se s dalšími třemi stranami dohodl na programových prioritách  nové vlády. Ihned po 
volbách se zdálo, že Směr-SD nebude mít s kým vládní koalici postavit, jelikož všechny strany 
kromě SNS spolupráci s ním odmítly. Strany #Sieť a Most-Híd však během týdne změnily názor a 
k jednání s Ficem svolily. Takto sestavená koalice by měla v parlamentu 85 křesel. 

14. března oznámil ruský prezident Vladimir Putin, že se po dohodě se syrskou stranou rozhodl 
stáhnout většinu ruských sil ze Sýrie. Samotné stahování začalo o den později. Není však jasné, 
do kdy má být stažení dokončeno. V bombardování cílů v  Sýrii Rusko pokračuje i nadále.  

14. března informovala ČTK, že v Norsku vznikne nový úřad, který bude zajišťovat spolupráci 
s ostatními zeměmi, pokud budou jejich státní příslušníci vyšetřováni sociálním službou 
Barnevernet. K mezinárodní spolupráci v této oblasti se Norsko zavázalo počátkem předchozího 
týdne, kdy podepsalo Haagskou úmluvu o právech dítěte. Prohloubit by se také měla 
spolupráce služby s biologickou rodinou. V případě podezření na zanedbávání či zneužívání 
dítěte občanů jiné země než Norska, přenechá země případ k  vyšetření úřadům země původu 
dotyčného. Nová pravidla se nebudou retroaktivně vztahovat  na dřívější případy. 

15. března oznámil český ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, že státy visegrádské 
čtyřky požádaly Evropskou komisi, aby přezkoumala soulad projektu Nord Stream 2 
s evropskými pravidly týkající se evropské energetické unie. Krit ici projektu vyčítají, že zvýší 
závislost Evropy na plynu z Ruska a poškodí vztahy EU s Ukrajinou. Proti Nord Streamu 2 už 
v minulosti protestovaly některé členské státy EU, především z východní Evropy. 

17. března oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker po jednání s ukrajinským 
prezidentem Petrem Porošenkem, že EK v dubnu představí návrh na zavedení bezvízového styku 
Ukrajiny s EU. Vízová liberalizace je dle předsedy Junckera umožněna reformami, které 
v poslední době Ukrajina přijala . 

18. března byl na bruselském předměstí Molenkbeek zadržen Salah Abdeslam, který je 
podezřelý z přímé účasti na teroristických útocích , které byly spáchány v Paříži v l istopadu 2015. 
Podle belgických úřadů plánoval uskutečnění dalších útoků v  Bruselu. 

Telegraficky 
- Dne 14. března informoval server natoaktual, že novým vrchním velitelem NATO a 

amerických sil v Evropě bude generál Curtis Scaparrotti.  
- Dne 15. března oznámila Evropská komise, že termín oznámení návrhů změn dublinského 

systému, který upravuje způsob udělování azylu v EU, se odsouvá na 6. dubna.  


