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Událost týdne:   
16. června byla v anglickém městě Birstall zavražděna poslankyně za Labour Party Jo Coxová , která 
mj. podporovala setrvání země v EU. Některá média uvedla, že útočník během činu křičel „ Britain 
First“ , což je název krajně pravicového uskupení, jež prosazuje vystoupení Velké Británie z  Evropské 
unie. Vedení hnutí však jakoukoliv spojitost s útokem odmítlo. Oba tábory, zastávající i odmítající tzv. 
brexit, na tři dny pozastavily své kampaně. 

14. června rezignoval k 1 . srpnu na svůj post  Hansjörg Haber, který vedl delegaci EU v Turecku. 
Oficiální zdůvodnění nebylo zveřejněno. H. Haber byl měsíc předtím krit izován Ankarou za 
nelichotivé výroky, kterými krit icky hodnotil turecký přístup k  migrantům. Rezignace přišla ve chvíli, 
kdy Ankara potvrdila, že nezmění své protiteroristické zákony, čímž prakticky znemožnila splnění 
všech podmínek, které EU požadovala pro umožnění bezvízového styku s Tureckem 

14. června informoval generální tajemník NATO Jen Stoltenberg o posílení vojenského zastoupení 
NATO v Pobaltí a Polsku. V každé ze zemí bude umístěn nový prapor, jenž by měl být tvořen vojáky 
USA, Velké Británie, Německa či Kanady. Krok je reakcí na „ současné složitější bezpečnostní 
prostředí.“ . 

14. června se ve Francii konala další série demonstrací kvůli vládnímu návrhu na reformu zákoníku 
práce. Ty jsou v současné době projednávány v senátu. Desetit isíce lidí protestovalo v  cca 50 
městech včetně Paříže. Protesty si vyžádali 40 zraněných a minimálně stejný počet lidí policie 
zadržela. Francouzský prezident Francois Hollande o den později vystoupil s  prohlášením, ve kterém 
oznámil, že bude omezeno konání demonstrací.  Premiér Manuel Valls následně upřesnil, že úřady 
nemohou demonstrace zakazovat, mohou ale přijímat rázná protiopatření . Dne 17. června proběhla 
schůzka zástupců francouzské vlády a odborů, kde se však protistranám nepodařilo najít  ve věci 
shodu. Odbory proto prohlásily, že se 23. a 28. června uskuteční další protesty.  

15. června prezentoval komisař Rady Evropy (RE) pro lidská práva Nils Muižnieks závěry zprávy týkající 
se Polska. Nedávné legislativní změny a úpravy ústavního soudnictví podle RE ohrožují lidská práva 
v zemi. Komisař též projevil znepokojení nad novými zákony, které udělují policii a tajným službám 
větší pravomoci  v oblasti sledování dat z internetové a telefonické konverzace.  Ve zprávě bylo Polsko 
oceněno za ratifikaci konvence RE o boji s násilím na ženách, bylo však také vyzváno k dalším 
krokům, kupříkladu k zavedení povinné sexuální výchovy ve všech školách či umožnění přístupu 
místních žen k antikoncepci. Polská vláda zprávu hodnotila jako nevyváženou a selektivní.  

Telegraficky 
- Dne 14. června byla ukončena stávka pilotů Air France. Podle společnosti ji stál a přes 40 

milionů eur. 
- Dne 17. června vyzvala Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová  

k rozpuštění parlamentu a tedy vypsání předčasných parlamentních voleb. Současné 
vládě byla den předtím vyslovena nedůvěra. Prezidentka po jednání se zástupci 
parlamentních stran usoudila, že vytvoření nové koalice za stávajícího rozložení sil 
nebude možné.  

- Dne 17. června prodloužila Evropská unie o další rok sankční opatření namířená vůči Krymu, 
která byla na poloostrov uvalena poté, co byl anektován Moskvou.  

- Dne 18. června zadržela belgická policie tři muže, kteří jsou podezřelí z plánování 
teroristických útoků. Média spekulovala, že se terčem jejich útoku měl stát některý ze 
zápasů probíhajícího mistrovství Evropy ve fotbale.  

- Dne 19. června proběhlo v Římě druhé kolo místních voleb. Zvítězilo v  něm Hnutí pěti 
hvězd, starostkou hlavního města se tak stane právnička Virinia Raggiová.  


