Týden

v evropské politice (27. 7. – 2. 8. 2015)

Událost týdne:
Dne 27. července uvedla média zprávu, že bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis uvažoval během svého
mandátu o vytvoření souběžného platebního systému v Řecku. Pokyn k tomu prý dostal
od nynějšího řeckého premiéra Alexise Tsiprase již loni v prosinci, tedy měsíc před parlamentními volbami
v Řecku, které Tsiprase vynesly k moci. Následně dne 31. července přijalo řecké státní zastupitelství na
bývalého řeckého ministra financí několik trestních oznámení o spáchání trestného činu vlastizrady.
28. července oznámila média, že Turecko požádalo na základě článku 4 alianční smlouvy o schůzku
Severoatlantické rady. To znamená, že se cítí bezprostředně ohroženo a chce hrozbu konzultovat se svými
spojenci. Turecko se nedávno stalo obětí několika útoků. Pachateli jsou údajně teroristé z hnutí Islámský stát a
kurdští separatisté. Spojenci v Severoatlantické alianci plně podporují turecké útoky proti Islámskému státu.
Ohledně Kurdů, kteří v oblasti patří k nejúspěšnějším bojovníkům proti Islámskému státu, by si však přáli
pokračování mírového procesu. Severoatlantická aliance (NATO) následně na mimořádném jednání v Bruselu
jednoznačné odsoudila terorismus a vyjádřila svou plnou solidaritu s Tureckem.
29. července oznámila polská média, že polské tajné služby sledují dvě stovky lidí jako možné organizátory
teroristických útoků. Jsou to údajně hlavně Čečenci, kteří pobývali v Polsku a navázali kontakt s Islámským
státem.
30. července řekl řecký premiér Alexis Tsipras, že varoval rebely ve své krajně levicové straně SYRIZA, kteří
blokují vládní úsporné návrhy. Řecký předseda vlády řekl, že pokud budou rebelové nadále blokovat reformy
požadované mezinárodními věřiteli, bude nucen připustit vypsání předčasných voleb.
30. července potvrdily ukrajinské úřady, že francouzský herec s ruským občanstvím Gérard Depardieu nesmí na
Ukrajinu. Státní bezpečnostní služba SBU zdůvodnila zákaz vstupu protiukrajinskými výroky, které Gérard
Depardieu pronesl.
1. srpna představila rakouská vláda nouzový plán na řešení velkého počtu žadatelů o azyl. Letos se jich očekává
až 80 tisíc, což by překonalo i uprchlické vlny po událostech v Maďarsku v roce 1956 a v Československu v roce
1968. Rakouská vláda chce novými pravidly odlehčit přeplněnému uprchlickému táboru Traiskirchen u Vídně,
kde teď žije na 4 500 běženců, z toho skoro polovina bez vlastní postele. Rakouský kancléř Werner Faymann
dodal, že vláda bude mít nově možnost dočasně obejít pravomoci starostů, kteří by ubytování uprchlíků
na území vesnic chtěli programově bránit. Cílem je rozmístit uprchlíky rovnoměrně po celém Rakousku. Zatím
totiž běžence přijala jen každá pátá obec.

Telegraficky:
 29. července se v noci pokusilo dostat do Velké Británie přes kanál La Manche přes 1500 imigrantů.
 31. července zveřejnil Evropský statistický úřad zprávu o stavu inflace v Evropské unii. Meziroční míra
inflace v eurozóně zůstala v červenci na červnových 0,2 %.
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