Týden

v evropské politice (29. 6. – 5. 7. 2015)

Událost týdne:
Dne 5. července se konalo v Řecku celostátní referendum o přijetí dohody s věřiteli, kterou navrhla Evropská
unie. Podle výsledků si přes 61 % Řeků nepřeje přistoupit na podmínky mezinárodních věřitelů. Šéf řecké
opoziční strany Nová demokracie Antonis Samaras v reakci na průběžné výsledky odstoupil. Řecký ministr
financí Janis Varufakis rezignoval, aby umožnil premiérovi Tsiprasovi lepší vyjednávací pozici se zástupci
Evropské unie.
29. června řekl britský předseda vlády David Cameron, že jeho země je připravená použít proti radikálním
islamistům všechny prostředky, kterými disponuje. Premiér David Cameron prohlásil, že se extremisté
z Islámského státu dají porazit, ale že to bude trvat dlouhou dobu.
29. června prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, že pokud zkrachuje projekt eura, zkrachuje
i Evropská unie. V souvislosti s řeckou dluhovou krizí podotkla, že eurozóna stojí na solidaritě, k řešení ale musí
přispět každá země. Vicekancléř Sigmar Gabriel zdůraznil, že pokud Řekové v nadcházejícím referendu
odmítnou návrhy věřitelů, bude to znamenat konec Řecka v eurozóně a ne podklad pro nová jednání. Německý
ministr financí Wolfgang Schäuble řekl, že Řecko se nechystá Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) uhradit
splátku 1,6 miliardy eur (téměř 44 miliard Kč).
1. července zemřel sir Nicholas Winton, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669
československých dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech. Bylo mu 106 let.
2. července snížila ratingová agentura Moody's jako poslední ze tří hlavních ratingových agentur hodnocení
úvěrové spolehlivosti Řecka hlouběji do spekulativního pásma na známku Caa3 z Caa2. Agentura uvedla,
že pravděpodobnost, že Řecko získá pomoc od svých věřitelů, se od předchozího hodnocení v dubnu snížila.
3. července oznámila média, že Francie odmítla žádost o udělení azylu pro zakladatele serveru WikiLeaks
Juliana Assange. Informaci následně potvrdil úřad francouzského prezidenta. Australan se už tři roky ukrývá
na ekvádorské ambasádě v Londýně a obává se vydání do Švédska a poté do Spojených států.
3. července jednal ukrajinský prezident Petro Porošenko s předsedou Evropského parlamentu Martinem
Schulzem. Ukrajinská hlava státu po schůzce řekla, že za pět až šest let bude Ukrajina připravena podat
přihlášku do Evropské unie.
4. července konstatoval ruský prezident Vladimir Putin na zasedání bezpečnostní rady státu, že Rusko už se
politicky i ekonomicky přizpůsobilo sankcím a západnímu nátlaku. Putin přímo obvinil země, které sankce
zavedly, z rozpoutání konfliktu na Ukrajině. „Sankce jsou daní za nezávislou zahraniční a vnitřní politiku,“ řekl
Putin. Rusko proto podle něj hledá partnery jinde. Už příští týden bude hostit summit zemí BRICS - tedy
Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky v baškortostánské Ufě.

Telegraficky:
 Dne 1. července vybídl papež František evropské lídry, aby při řešení řecké krize činili zodpovědná
rozhodnutí.
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