Týden

v evropské politice (20. 7. – 26. 7. 2015)

Událost týdne:
Dne 23. července odcestovala skupina francouzských poslanců do Moskvy a následně na anektovaný Krymský
poloostrov. Francouzské ministerstvo zahraničí se od této aktivity poslanců distancovalo a neúspěšně se jí
pokusilo zabránit. Francouzská delegace se vyslovila pro ukončení sankcí proti Rusku a pro uznání Krymu jako
ruského území.
20. července začaly v Řecku platit vyšší sazby DPH, což je jedno z opatření, k nimž se řecká vláda zavázala v
dohodě s eurozónou o nových půjčkách. Otevřely se také řecké banky, výběry jsou však dál omezené. Lidé si
dál nemohou vybrat z účtů více než 420 eur týdně.
21. července zveřejnila média zprávu, že někdejší trenér FC Barcelony a současný kouč německého Bayernu
Mnichov Pep Guardiola vstupuje do politiky. Je na společné kandidátce politických stran, které budou v
regionálních volbách na konci září v Katalánsku usilovat o jeho nezávislost. Na společné kandidátce několika
nacionalistických stran do regionálních voleb, které budou 27. září 2015, figuruje Guardiola až na 135. místě.
Jeho účast v politice je tak spíše symbolická.
23. července schválil řecký parlament druhý balík strukturálních reforem, které požadují věřitelé výměnou za
příslib nového mezinárodního záchranného programu pro předlužené Řecko. Ve 300členném parlamentu pro
přijetí reforem hlasovalo 230 poslanců, 63 jich bylo proti, pět se zdrželo a dva nebyli přítomní. Počet rebelů ze
strany SYRIZA, kteří balík nepodpořili, se snížil na 36 z 39. Řecký premiér Alexis Tsipras před hlasováním uvedl,
že jeho kabinet byl donucen přistoupit na tvrdé reformy pod hrozbou odchodu země z eurozóny. V příštích
dnech se prý vláda zaměří na politické reformy a boj s korupcí a daňovými úniky.
23. července vstoupil ve Španělsku v platnost zákon zvyšující minimální věk pro uzavření manželství ze 14 na
16 let. Madridští zákonodárci přijetím normy vyslyšeli doporučení odborníků Organizace spojených národů na
právní ochranu dětí.
24. července zveřejnil španělský statistický úřad zprávu, že míra nezaměstnanosti ve Španělsku ve druhém
čtvrtletí klesla na tříleté minimum 22,4 %, zatímco v předchozích třech měsících činila 23,8 %.
24. července oznámila média, že ukrajinské ministerstvo spravedlnosti nepovolilo účast tří komunistických
stran v jakýchkoli volbách, včetně místních, které se na Ukrajině mají konat na podzim. Důvodem zákazu je
spolupráce komunistů s Ruskem, podpora donbaských separatistů a schvalování anexe Krymu.
26. července byl zveřejněn průzkum takzvaného Euskobarometru, což je instituce, která spadá pod Baskickou
univerzitu, který se týkal závislosti španělského Baskicka. Podle průzkumu si jen tři z deseti Basků si přejí
nezávislost tohoto regionu na Španělsku. Samostatné Baskicko přeje jen jedna třetina obyvatel tohoto
regionu.

Telegraficky:
 Dne 22. července se konala v centru Kyjeva. Na shromáždění Pravého sektoru přišlo několik tisíc lidí.
Nacionalisté nesouhlasí s minskými dohodami, které mají urovnat konflikt na východě země.
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