Týden

v evropské politice (6. 4. – 12. 4. 2015)

Událost týdne:
Dne 8. dubna navštívil řecký premiér Alexis Tsipras Ruskou federaci. Oficiálním tématem dvoudenní návštěvy
bylo posilování obchodu a protiruské sankce. Řecký premiér se sešel s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem. Po vzájemném jednání řekl ruský prezident, že zadlužené Řecko nepožádalo Rusko o finanční pomoc.
Řecký premiér dodal, že se s prezidentem Putinem bavil o tom, jak přilákat do Řecka ruské investice, třeba
v turismu nebo ve stavebnictví. Řecký premiér dodal, že sankce vůči Rusku překážejí řešení ukrajinské krize,
oddalují je a škodí národním zájmům evropských zemí.
6. dubna oznámilo řecké ministerstvo financí, že spočítalo údajný německý dluh Řecku na válečných
reparacích. Po šedesáti letech od konce války dosáhl dluh podle řeckých úřadů 279 miliard eur, tedy v přepočtu
přes 7,5 bilionu korun. Řecká vláda sestavila kvůli reparacím speciální parlamentní komisi. V jejím čele stojí
náměstek ministra financí Dimitris Mardas. Německo řecké požadavky odmítá s tím, že svoje závazky už
splnilo. Především odškodněním z roku 1960, kdy zaplatilo v přepočtu na dnešní měnu asi 60 milionů eur (přes
1,5 miliardy korun).
6. dubna oznámila polská pohraniční stráž, že Polsko postaví šest pozorovacích věží na hranici
s
Ruskem. Výstavba
nových
pozorovacích
věží
přijde
na 14 milionů zlotých - v přepočtu necelých 100 milionů korun. Tři čtvrtiny z té částky zaplatí Evropská unie
z fondu určeného pro ochranu vnějších hranic.
7. dubna oznámil ruský ministr zemědělství Nikolaj Fjodorov, že ruská vláda bude zvažovat zrušení odvetných
sankcí vůči některým zemím Evropské unie, které proti Rusku zavedly sankce loni v reakci na postup Moskvy
vůči Ukrajině. Ruská vláda prý už diskutovala o možném zrušení sankcí vůči Maďarsku, Řecku a Kypru.
8. dubna zveřejnila polská agentura CBOS průzkum týkající se pětiletého výročí smolenské letecké katastrofy,
při níž zahynul mimo jiné polský prezident Lech Kaczyoski. Celkem 77 % dotázaných považuje vyšetřování
letecké nehody za neúspěch polského státu. Podle těchto lidí polská vláda nedokázala za pět let neštěstí řádně
vyšetřit. Víc než polovina dotázaných si myslí, že havárie letadla mohla být výsledkem plánovaného útoku.
9. dubna schválil ukrajinský parlament zákaz propagace nacismu a komunismu. Zákaz se týká sovětských
a nacistických symbolů a šíření ideologie těchto totalitárních režimů. Zákaz se týká například prodeje suvenýrů
se sovětskými symboly nebo veřejného zpěvu hymny Sovětského svazu a sovětských republik. Pro zákon
o odsouzení komunistického a nacionálně socialistického totalitárního režimu hlasovalo 254 z 307 přítomných
poslanců.
10. dubna prohlásil předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany (RNBO) Oleksandr Turčynov,
že prioritou ukrajinské zahraniční politiky je integrace s Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí. Obranná
strategie země podle Turčynova považuje agresivní politiku Ruska za jednu z hlavních hrozeb.

Telegraficky:
 Dne 8. dubna ohlásili francouzští letoví dispečeři celodenní stávku. Dispečeři protestovali proti věku
odchodu do důchodu.
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