Týden

v evropské politice (21. 9. – 27. 9. 2015)

Událost týdne:
Dne 27. září proběhly v Katalánsku volby do regionálního parlamentu. Vítězi se dle očekávání staly strany
podporující nezávislost na Španělsku – koalice Za společný cíl a Kandidátka lidové jednoty. Tyto strany získaly
v součtu 72 křesel v 135členném parlamentu. Artur Mas, představitel koalice, již před volbami oznámil svůj
plán, že by chtěl po osmnáctiměsíčním přechodném období vyhlásit nezávislost Katalánska v roce 2017.
21. září maďarský parlament schválil mimořádná opatření, která minulý týden navrhla vláda. Umožnil tak
rozšíření pravomocí armády a policie, které tak mají být efektivnější v potýkání se s migranty.
22. září generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na návštěvě Ukrajiny slíbil pomoc v boji s proruskými
separatisty. Ještě před schůzkou však jasně řekl, že NATO neposkytuje ani nedodává žádné zbraně. Generální
tajemník uvedl, že by Aliance mohla Ukrajině pomoci při reformě její armády.
22. září proběhla v Rize demonstrace proti přijímání uprchlíků. Lotyšsku by zatím mělo dle schválených kvót
připadnout 776 migrantů. Země se původně vyslovovala proti kvótám, nakonec však hlasovala pro jejich přijetí.
24. září náčelník generálního štábu maďarské armády Tibor Benkö prohlásil, že Maďarsko na ochranu jižních
hranic pošle obrněné transportéry a tanky. Země zároveň pokračuje v oplocování svých hranic. Agentura MTI
oznámila, že v noci na 24. září Maďarsko začalo s budováním zábran na hranicích se Slovinskem.
25. září přinesla média zprávu, že německý ministr vnitra Thomas Maiziére pro televizi ZDF zopakoval své
stanovisko, že by po naplnění pevných kvót Evropa neměla přijímat další uprchlíky. Zároveň u toho kritizoval
přístup kancléřky Angely Merkelová, která podpořila automatické udělování azylu Syřanům
v Německu, a tím je motivovala k cestě do této země.
26. září se sešla Vysoká představitelku EU pro zahraniční záležitosti Federica Mogherini s ministrem zahraniční
Íránu Mohamadem Javadem Zarifem. Výsledkem jednání bylo prohlášení o ochotě ke spolupráci v rámci OSN
v aktivitách, které povedou k ukončení konfliktu v Sýrii. Zároveň byl znovu potvrzen závazek plnění Společného
komplexního akčního plánu (JCPOA), což by mělo otevřít cestu k oživení bilaterálních vztahů a kooperace
v regionálních i mezinárodních záležitostech. Rozhovory o výše zmíněném by měli započít náměstek íránského
ministra pro evropské a americké záležitosti Majid Takht Ravanchi a náměstkyně generálního sekretáře
Evropské služby pro vnější činnost Helga Schmid na konci tohoto roku a budou následovány setkáním ministrů
v průběhu roku 2016.
27. září kancelář francouzského prezidenta uveřejnila zprávu, ve které oznámila zahájení leteckých náletů proti
bojovníkům Islámského státu v Sýrii. Země na akci spolupracuje s regionálními partnery. Podle Hugha
Schoelfielda, pařížského korespondenta BBC, se Francie původně útokům na cíle v Sýrii bránila, nicméně
v poslední době situaci přehodnotila. Nyní jsou údajně k dispozici důkazy o tom, že IS plánoval teroristické
útoky proti Francii. Země tak svůj postup legitimizovala jako sebeobranu dle pravidel OSN.

Telegraficky:
-

Dne 21. září mluvčí Evropské komise Margaritis Schimas uvedl, že přesvědčivé vítězství uskupení SYRIZA dává
premiérovi silný mandát pro realizaci reforem. Zároveň dodal, že je Komise připravena Řecku při reformách
pomáhat.
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