Týden

v evropské politice (25. 5. – 31. 5. 2015)

Událost týdne:
Dne 27. května navrhla Evropská komise, aby další země Evropské unie v příštích dvou letech převzaly od Itálie
a Řecka celkem 40 000 žadatelů o azyl. Do jiných zemí osmadvacítky ale budou přesunováni jen občané Sýrie a
Eritree, u nichž je velká pravděpodobnost úspěšného vyřízení azylové žádosti. Na Českou republiku, která s
kvótami nesouhlasí, by podle zveřejněného návrhu připadlo celkem 1 328 těchto osob. O plánu, který počítá
také s unijním příspěvkem až 6 000 eur (přes 160 000 korun) na jednu osobu, nyní budou rozhodovat členské
země. Návrh předpokládá, že poprvé v historii bude kvůli situaci s migranty na jihu EU využit článek 78 Smlouvy
o fungování EU. Využití článku ze základní evropské smlouvy ovšem znamená, že věc se netýká Dánska, které
má v tomto smyslu dojednanou výjimku. Británie a Irsko mají nyní podle svých výjimek tři měsíce na
rozmyšlenou, zda se k této záležitosti přidat chtějí. Navržený počet 40 000 osob představuje asi 40 %
celkového počtu lidí, kteří loni v Itálii a Řecku o azyl požádali. Komise nemůže přijímání uprchlíků nařídit. Návrh
na kvóty začne platit jen tehdy, pokud ho podpoří alespoň 15 zemí, které představují nejméně 65 % obyvatel
Evropské unie.
25. května oznámila britská vláda, že v nadcházejícím referendu o setrvání Velké Británie v Evropské unii
nebudou moci hlasovat občané většiny států osmadvacítky žijící v Británii. Podle vlády se referenda budou
moci zúčastnit pouze ti voliči, kteří mohou hlasovat v britských parlamentních volbách. To znamená, že
možnost hlasovat v plebiscitu budou mít občané Británie, Irska, Malty, Kypru a dalších zemí Společenství
(Commonwealthu) starší 18 let a žijící v Británii. Hlasovat budou moci i britští občané bydlící méně než 15 let
v zahraničí a dále členové horní komory parlamentu a občané Společenství na Gibraltaru, který je britskou
korunní kolonií. Britský premiér David Cameron slíbil uspořádat referendum o setrvání Británie v EU do konce
roku 2017.
26. května oznámila média, že ruské úřady na moskevském letišti nevpustily poslance německého Bundestagu
Karla-Georga Wellmanna (CDU) do země. Německý poslanec musel noc strávit v tranzitní zóně, aby se
následujícího dne vrátil zpátky do Německa. Německý poslanec Wellmann se měl v Moskvě setkat s předsedou
zahraničního výboru ruské Rady federace, a to údajně na jeho pozvání.
27. května zamítl polský parlament debatu o registrovaném partnerství. Gayové a lesby si tak na příslušný
zákon budou muset počkat přinejmenším několik let.
27. května předstoupila britská královna Alžběta II. před nově zvolený parlament, kde tradičně představila
program vlády Davida Camerona (Con). Velkou Británii čekají změny v imigrační politice, sociální péči a postoji
ke Skotsku. Vláda chce přenést další pravomoci na Skotsko, a umožnit mu tak větší nezávislost. Proslov
panovnici připravuje vláda, královna si ho nijak neupravuje a čte ho monotónním hlasem, aby zdůraznila svou
neutralitu.
28. května prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Jens Stoltenberg, že Rusko
nerespektuje mezinárodní smlouvy, které samo podepsalo, a nátlakem prosazuje v menších sousedních
státech svou vůli. Zároveň řekl, že Moskva svou jadernou rétorikou a plány na rozmístění a modernizaci
jaderných zbraní mění bezpečnostní rovnováhu v Evropě.
Telegraficky:
 Dne 29. května rozhodl soud ve francouzském Bordeaux, že prezidentská kampaň Nicolase Sarkozyho
v roce 2007 nebyla financována nelegálně.
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