Týden

v evropské politice (7. 7. – 13. 7. 2014)

Událost týdne:
Dne 7. července oznámil německý ministr dopravy Alexander Dobrindt, že přišel na zasedání vlády s plánem
zpoplatnění všech německých silnic. Ministr se od nástupu do funkce snaží o zavedení mýtného pro cizince.
Jeho plány ale vyvolávají negativní reakce jak v zahraničí, tak uvnitř německé vlády.
7. července zemřel ve věku 86 let dlouholetý sovětský ministr zahraničí a pozdější gruzínský prezident Eduard
Ševardnadze, který byl šéfem moskevské diplomacie v období perestrojky na konci 80. let. Spolu s generálním
tajemníkem Michailem Gorbačovem pomohl ukončit studenou válku.
8. července vyzval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k okamžitému zastavení palby na východní Ukrajině.
Usiluje tak hlavně o zpomalení úprku jednotek proruských separatistů. Ty už armáda vytlačila z několika měst
a obcí. Separatisté se stahují do Doněcku a Luhansku.
9. července předložil francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve vládě návrh zákona, jehož součástí je
především větší kontrola internetové komunikace osob podezřelých z možného napojení na radikální skupiny.
Nová protiteroristická opatření směřují především k předcházení teroristickým útokům hlavně ze strany
jednotlivců. Podle ministra vnitra lze totiž skupiny lépe kontrolovat. Podle návrhu zákona bude pro mladistvé
mnohem těžší vycestovat a připojit se k džihádistům v Sýrii či jiných částech světa, zpravodajské služby budou
rovněž kontrolovat internetovou komunikaci podezřelých osob. V zahraničí působí v současnosti přibližně 800
Francouzů, kteří se připojili k džihádu a dříve či později se vrátí do Francie.
9. července prohledaly německé úřady byt i kancelář tajného agenta, kterého podezřívají ze spolupráce se
Spojenými státy. Německá policie ho však zatím nezatkla. Pokud se podezření potvrdí, půjde už o druhý případ
odhalení dvojitého agenta během jednoho týdne. Následně vláda kancléřky Angely Merkelové vyzvala
německé tajné služby, aby omezily spolupráci s americkými rozvědkami jen na nezbytné minimum. Na základě
vládní výzvy mohou nyní německé tajné služby spolupracovat s americkými pouze v případech, kdy se jedná
o bezprostřední ohrožení německých bezpečnostních zájmů. Týká se to bezpečnosti německých vojáků
v Afghánistánu a na dalších zahraničních misích a ochrany před teroristickou hrozbou na německém území.
10. července oznámila polská média, že vedení varšavské nemocnice odvolalo ředitele porodnice, který odmítl
provést potrat. Žena chtěla interrupci potom, co zjistila, že její plod je poškozený a dítě by se narodilo s těžkým
postižením. Případ v Polsku vyvolal ostrou debatu. Šéfa porodnice kritizovali bojovníci za lidská práva i řada
lékařů. Ředitel kliniky se přitom odvolával na takzvanou klauzuli svědomí.
11. července navštívil ruský prezident Vladimir Putin Kubu. Té se Moskva rozhodla odpustit velkou část dluhu
ze sovětských dob. Putin se kvůli tomu v Havaně setká s nejvyššími kubánskými představiteli, včetně
prezidenta Raula Castra a jeho předchůdce Fidela. Odepsání devadesáti procent kubánského dluhu vůči
bývalému Sovětskému svazu už schválila dolní komora ruského parlamentu. Havana tak ušetří v přepočtu 710
miliard korun. Zbytek částky má splatit během příštích deseti let. Rusko by pak peníze mělo investovat zpět do
kubánské ekonomiky.
Telegraficky:
 Dne 9. července oznámila světová média, že bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward
Snowden prý oficiálně požádal o prodloužení pobytu v Rusku.
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