Týden

v evropské politice (12. 1. – 18. 1. 2014)

Událost týdne:
Dne 14. ledna rezignoval italský prezident Giorgio Napolitano. Důvodem jeho odchodu z politiky je vysoký věk.
Napolitano se stal prezidentem poprvé v roce 2006, a to jako kandidát středolevé koalice. Na další sedmileté
období byl zvolen v roce 2013. Italský parlament bude novou hlavu státu volit koncem ledna. Mluví se o tom,
že by Napolitana mohl vystřídat politik Romano Prodi.
12. ledna potvrdili mediální zdroje, že summit o ukrajinské krizi v Astaně se konat nebude. Informace pronikla
na veřejnost po schůzce ministrů zahraničí Německa, Francie, Ukrajiny a Ruska, která se uskutečnila v Berlíně.
12. ledna oznámil ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov, že Interpol vydal zatykač na svrženého ukrajinského
prezidenta Viktora Janukovyče, exprezidentova syna Oleksandra, bývalého předsedu vlády Mykolu Azarova a
další někdejší hodnostáře, kteří po loňském pádu Janukovyčova režimu vesměs uprchli do Ruska.
13. ledna informovaly bulharské úřady, že vydají francouzského muslima, který spolupracoval s útočníky na
redakci Charlie Hebdo. Muž se už na začátku ledna snažil z Bulharska dostat na turecké území.
13. ledna projednával Evropský parlament právě skončivší italské předsednictví Evropské Radě. Poslanci se
shodli, že předsednictví Itálie bylo úspěšné. Podle italského premiéra Mattea Renziho se Evropa
do budoucna musí změnit, aby byla schopná udržet krok s ekonomickým vývojem světa.
14. ledna schválila německá vláda zpřísnění zákona o boji s terorismem. Dosud platilo, že němečtí islamisté
přišli o cestovní pas a dostali zákaz vycestovat z Německa. S občankou ale mohli cestovat po celém
schengenském prostoru. S úředním zákazem mohli odjet např. k bulharsko-tureckým hranicím. Nyní chce
německá vláda odebírat pasy i občanské průkazy až na tři roky. Podle informací tajných služeb odešlo do Sýrie
bojovat přibližně 550 německých islamistů.
15. ledna podepsal ukrajinský prezident Petro Prošenko dekret o částečné mobilizaci záloh, už čtvrté od
zahájení konfliktu v Donbasu loni v dubnu. Oznámil zároveň, že další dvě mobilizační vlny lze očekávat v dubnu
a v červnu. Podle prezidenta může být letos na Ukrajině do zbraně povoláno v případě potřeby až 104 tisíc lidí.
16. ledna řekl šéf evropského policejního úřadu Europol Rob Wainwright, že riziko teroristických útoků
v Evropě je nyní tak vysoké, že je nesmírně náročné odvracet všechny potenciální hrozby. Podle šéfa Europolu
je nicméně dokonce i pro velmi dobře fungující protiteroristické úřady, jakými jsou třeba ty
ve Francii, nesmírně náročné zastavit každý jednotlivý útok. Podle americké stanice CNN, která se odvolává na
západní tajné služby, je v Německu, Nizozemí, Belgii a Francii asi 20 spících teroristických buněk se 120 až 180
členy připravenými zaútočit.
16. ledna uvedla mluvčí Evropské komise (EK), že Evropská komise zpřísnila bezpečnostní opatření ve svém
bruselském sídle. Podle mluvčí EK se jedná o preventivní krok. Podobná opatření zavede také Evropský
parlament.
Telegraficky:



Dne 12. ledna se sešel ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov s lotyšským ministrem zahraničí
Edgarsem Rinkévičsem,
dne 13. ledna představila Evropská komise legislativní návrh vedoucí ke vzniku Evropského fondu
strategických investic (EFSI).
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