Týden

v evropské politice (11. 5. – 17. 5. 2015)

Událost týdne:
Dne 13. května potvrdila Evropská komise (EK), že koncem května předloží návrh, jak kvůli nynější migrační
vlně dočasně přerozdělovat uprchlíky uvnitř celé Evropské unie. Kvůli migrační situaci chce komise zároveň
vůbec poprvé aktivovat příslušný nouzový mechanismus podle základních unijních smluv a pomoci tak
členským zemím čelícím velkému přílivu migrantů. Do konce měsíce také EK navrhne program, v jehož rámci
bude moci za dva roky do unie legálně přesídlit ze třetích zemí 20 000 lidí, kteří jednoznačně potřebují
mezinárodní ochranu. Na tento program, který má být realizován společně s Úřadem vysokého komisaře pro
uprchlíky OSN (UNHCR), hodlá komise vyčlenit 50 milionů eur (přes 1,3 miliardy korun). Nejvíce migrantů má
podle představ komise přijímat Německo - 18,42 %, následované Francií (14,17 %) a Itálií 11,84 %. Británie,
Irsko a Dánsko mají z evropského práva dohodnuté výjimky, takže se jich budoucí návrhy případně nemusí
týkat. Maďarská vláda následně oznámila, že tvrdě odmítá zavedení imigračních kvót. Stanovení kvót kritizují
rovněž pobaltské státy, Británie, Polsko, Slovensko a Česká republika. Francouzský premiér Manuel Valls řek, že
Francie je proti plánu Evropské komise na přerozdělování uprchlíků jednotlivým členským zemím. Evropa však
podle něj potřebuje azylovou politiku a Francie se domnívá, že by uprchlíci měli být rozdělováni mezi jednotlivé
členské země spravedlivěji, ale ne kvótami.
11. května oznámil vítěz britských voleb David Cameron, že ministryní pro energetiku a klimatické změny bude
Amber Ruddová, která nahradí liberálního demokrata Edwarda Daveyho. Už po volbách bylo potvrzeno, že
ministrem pro zaměstnanost a penzijní reformu zůstane Ian Duncan Smith. Křeslo v kabinetu naopak nezíská
starosta Londýna Boris Johnson, o jehož vstupu do vlády se spekulovalo.
12. května zveřejnili kolegové zavražděného ruského politika Borise Němcova zprávu o Ukrajině. Píše se v ní,
že za válku na Donbase nese přímou odpovědnost ruský prezident Vladimir Putin. Podle zprávy bojovali na
Ukrajině ruští vojáci.
13. května informovala média, že srbský premiér Aleksandar Vučić pojede 27. května do Tirany na oficiální
návštěvu Albánie. Půjde o historicky první oficiální návštěvu srbského představitele v albánské metropoli
na nejvyšší úrovni.
14. května prohlásil řecký premiér Alexis Tsipras, že Řecko prý našlo společnou řeč v jednání se svými věřiteli.
Řecký předseda vlády současně zopakoval, že vláda při jednání nepůjde za pomyslnou "červenou čáru",
za kterou považuje snížení mezd a penzí.
15. května oznámila belgická Komise na ochranu soukromí, že sociální síť Facebook porušuje soukromí lidí.
Mimo jiné lidi na internetu sleduje bez jejich souhlasu. Společnost kritiku odmítá s tím, že v Evropě podléhá
pouze úřadům v Irsku. V této zemi totiž má svoje evropské sídlo.
16. května oznámila média, že počítače německého parlamentu několik dní napadali hackeři. Rozsah útoku
nemá podle zástupců Bundestagu obdoby. Hackeři mohli mít zájem o citlivé informace z německého
parlamentu, kupříkladu o průběh práce parlamentní vyšetřovací komise, která se zabývá působením americké
tajné služby NSA v Německu.

Telegraficky:
 Dne 17. oznámila média, že Francie a Rusko začaly jednat o zrušení kontraktu na dodávku dvou francouzských
vrtulníkových lodí typu Mistral.
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