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Událost týdne: 

Dne 20. září proběhly v Řecku parlamentní volby, které potvrdily mandát premiéra Alexise Tsiprase. Jeho 

SYRIZA získala přes 35 % hlasů. V řeckém parlamentu tak poslanci SYRIZY obsadí 145 křesel. A. Tsipras už 

oznámil, že obnoví původní koalici se stranou Nezávislí Řekové, kteří získali necelá 4 % hlasů, což znamená zisk 

10 parlamentních křesel. Na druhém místě se umístila pravicová Nová demokracie, která získala 28 % hlasů, 

které jí přinesly 75 křesel. 

15. září oznámila média, že členové britské Labour Party tlačí na svého nového předsedu Jeremyho Corbyna, 

aby vyjádřil svůj názor na setrvání Velké Británie v EU. Corbyn dříve vyjádřil svou nelibost vůči Unii, což některé 

jeho spolustraníky znervózňuje. Podle průzkumu listu The Independent se voličům J. Corbyn nezdá dostatečně 

důvěryhodným. Pouze 28 % dotázaných ho označilo za vhodného na post ministerského předsedy. 

16. září zveřejnila média průzkum veřejného mínění, který proběhl mezi 14. a 16. zářím v Katalánsku a ukázal 

silnou podporu stranám podporujícím odtržení Katalánska od Španělska. Ty by mohly ve volbách  

do katalánského regionálního parlamentu, které se budou konat 27. září, získat kolem 50 % hlasů. 

16. září Maďarsko sklidilo silnou kritiku za svůj zásah proti migrantům. Maďarská policie použila v zásahu proti 

běžencům, kteří se pokusili dostat přes plot z ostnatého drátu do země, slzný plyn a vodní děla. Uprchlíci zas 

házeli proti policistům lahve, kamení i železné tyče. Situaci se podařilo uklidnit až k večeru. Následkem zásahu 

bylo zraněno minimálně dvacet policistů a několik desítek běženců. 18. září použilo proti běžencům slzný plyn  

i Slovinsko, když se na 500 uprchlíků pokusilo do země proniknout přes hranice s Chorvatskem. Slovinský 

premiér Miro Cerar při té příležitosti připustil možnost vybudování koridoru, kterým by se migranti dostávali 

do západní Evropy. 

17. září svolal předseda Evropské rady Donald Tusk na středu (23. 9. 2015) summit EU, kde se má jednat o 

problémech spojených s uprchlickou krizí a postojích a opatřeních jednotlivých států v reakci na příval 

imigrantů. 

18. září oznámila média, že švýcarská prezidentka Simonetta Sommarugaová prohlásila, že  se Švýcarsko chce 

zapojit do redistribuce uprchlíků jako nečlenský stát EU. Švýcarsko je prozatím ochotno přijmout na 1500 

žadatelů o azyl. 

18. září Rada EU schválila postoj, který bude Unie zastávat na konferenci o klimatu v prosinci tohoto roku. EU 

bude prosazovat opatření, která by vedla k udržení oteplování klimatu pod 2 °C. Z toho důvodu by měl být 

objem vypouštěných skleníkových plynů do roku 2050 omezen o minimálně 50 %. 

20. září byl otevřen hraniční přechod Röszke-Horgoš mezi Maďarskem a Srbskem. Ten byl uzavřen od minulého 

pondělí v důsledku kritické situace kolem běženců. Nyní je už situace dostatečně pod kontrolou, a tak se obě 

stany shodly na znovuotevření přechodu. 

 

Telegraficky: 

- Dne 14. září se k znovuzavedení kontrol na hranicích po Německu přiklonilo i Rakousko, 

- dne 15. září vyhlásila maďarská vláda krizový stav v jižních oblastech země, který jí umožňuje k ostraze 

hranic nasadit armádu. 
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