Týden

v evropské politice (3. 8. – 9. 8. 2015)

Událost týdne:
Dne 6. srpna složil slavnostní přísahu nový polský prezident Andrzej Duda. Prezidentskou přísahu složil na
společné schůzi obou komor parlamentu. V prvním prezidentském projevu děkoval voličům i svým
předchůdcům.
4. srpna dostala ruská novinářka Žanna Němcovová ve Varšavě cenu Solidarity Lecha Walesy. Spolu s ní dostala
i finanční prémii jeden milion eur. Oceněná žurnalistka je dcerou Borise Němcova, opozičního politika, kterého
v únoru u bran Kremlu zastřelili neznámí pachatelé.
4. srpna uvedl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov, že Rusko, Evropská unie a USA by
měly více spolupracovat v boji s teroristy z organizace Islámský stát (IS). Putin podle Peskova téma spolupráce
v boji s terorismem sám opakovaně nastoluje v besedách se světovými státníky včetně prezidenta USA Baracka
Obamy.
4. srpna uzavřela Evropská unie s Vietnamem rámcovou smlouvu o dohodě o volném obchodu, která by měla
zrušit téměř všechna cla ve vzájemné obchodní výměně. Na základě rámcové smlouvy budou nyní vyjednávací
týmy řešit některé zbývající technické otázky a připravovat konečnou podobou dohody. Tu pak musí schválit
ministři obchodu členských zemí EU a Evropský parlament.
5. srpna informovala média, že Francie zaplatila Rusku odškodnění za zrušenou smlouvu ohledně dodávky
vrtulníkových lodí Mistral. K dohodě dospěli ruský prezident Vladimir Putin a jeho francouzský protějšek
François Hollande během telefonického hovoru.
6. srpna oznámila média, že se Maria Gajdarová zřekla ruského občanství ve prospěch ukrajinského. Dcera
slavného ruského reformního ekonoma a politika Jegora Gajdara se z Ruska odstěhovala na Ukrajinu, kde se
stala zástupkyní oděského gubernátora, bývalého gruzínského prezidenta, Michaila Saakašviliho.
8. srpna prohlásil finský ministr zahraničí Timo Soini, že Finsko se plánovaného třetího záchranného programu
pro předlužené Řecko možná nezúčastní. Soini z vládní nacionalistické Strany Finů je znám jako kritik
záchranných opatření, jimiž v době krize Evropská unie pomáhala zemím na pokraji bankrotu.
9. srpna řekl britský ministr zahraničních věcí Philip Hammond, že miliony migrantů z Afriky, kteří se snaží
dostat do Evropy, znamenají ohrožení pro životní úroveň a sociální strukturu Británie i celého evropského
kontinentu. Pro Británii je prý nyní prioritou najít jednodušší způsob, jak poslat případné žadatele o azyl zpět
domů.
9. srpna oznámila média, že příslušné ruské volební komise odmítají registrovat většinu opozičních ruských
stran kvůli chybám v podpisových protokolech. K účasti ve volbách potřebují politické strany minimální
stanovený počet podpisů voličů dané oblasti.

Telegraficky:
 Dne 3. srpna se v běloruském Minsku sešla kontaktní skupina pro Ukrajinu. Skupina řešila zvláštní
statut Donbasu, odsun těžkých zbraní a demilitarizaci území.
 Dne 9. srpna vznikla v Budapešti první tranzitní zóna pro běžence. Stovky migrantů tady mohou dostat
informace, osprchovat se a požádat o pomoc zdravotníky.
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