Týden

v evropské politice (28. 9. – 4. 10. 2015)

Událost týdne:
Dne 4. října proběhly v Portugalsku parlamentní volby. Jak většina předvolebních průzkumů předpokládala,
vítězem se stala koalice Sociálně demokratické strany Portugalska a Konzervativní Lidové strany, pod jejímž
vedením byla země o roku 2011, která však ziskem cca 39 % hlasů přišla o většinu v parlamentu. Právě tato
koalice byla nucena požádat o finanční pomoc MMF a EU a provést řadu rozpočtových škrtů. Pomoc však již
byla ukončena a nyní se ekonomika země pomalu zotavuje. Jak však před volbami MMF varoval, není možné
s reformami ustat, neboť je potřeba nezbytné reformy dokončit. Voliči tak dali najevo, že s pokračováním
reforem pod taktovkou dosavadní vládní koalice souhlasí.
28. září byla ukončena série jednání EU s vybranými východoasijskými zeměmi. Jedním z výsledků jednání je
deklarace Číny a EU o společném hledání cesty k „mobilní síti budoucnosti“ (síť 5G). Spolupráce by také měla
usnadnit přístup evropských firem na čínský trh. EU se chce dostat do čela vývoje nové generace sítí díky
svému programu Horizont 2020, který počítá s investicemi ve výši 700 milionů eur.
30. září Rusko zahájilo nálety na pozice v Sýrii. Dle informací ruského ministerstva obrany patří mezi cíle sklady
zbraní a paliva a velitelství Islámského státu. Dne 2. října oznámil předseda ruské Státní dumy, že očekává
vedení útoků po dobu tří až čtyř měsíců. Na Moskvu se však snesla kritika ze strany amerického ministra
zahraničí Johna Kerryho a ministra obrany Ashtona B. Cartera, kteří obvinili Moskvu z vedení náletů proti
opozičním bojovníkům.
30. září Francie oznámila zahájení vyšetřování syrského prezidenta Bašara Asada pro podezření ze spáchání
válečných zločinů mezi léty 2011 až 2013. Šetření se má opírat převážně o svědectví bývalého oficiálního
fotografa syrské vojenské policie, který do Francie dovezl fotografie 55 tisíc umučených obětí.
1. října přinesla česká televize komentář výsledků voleb do hornorakouského parlamentu, které proběhly
27. září a jež ukázaly posílení populistů. Pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která mj.
požadovala vystavění plotu na rakouských hranicích k ochraně země proti uprchlíkům, skončila druhá se
ziskem 30,4 % hlasů. Průzkum společnosti SORA pro televizi ORF ukázal, že nejvýznamnějším tématem mezi
voliči byla před volbami právě problematika uprchlíků. Předseda poslaneckého klubu Rakouské lidové strany
Reinhold Lopatka v reakci na výsledek voleb prohlásil, že je třeba, aby vláda zlepšila komunikaci s občany, co se
uprchlíků týče.
2. října se v Paříži sešli představitelé Ukrajiny, Německa, Francie a Ruska, aby projednali situaci na Ukrajině. Po
takřka pětihodinovém setkání prezident Francois Hollande prohlásil, že příměří na východě Ukrajiny „se vcelku
dodržuje“, Minské dohody se však pravděpodobně do konce roku nepodaří splnit. Prezident následně
zdůraznil, že příměří není jen o stažení zbraní, ale i organizaci voleb a politickém procesu celkově.
Telegraficky:
- Dne 29. září byla uzavřena dohoda mezi separatisty a vládními představiteli na Ukrajině o stažení
zbraní do ráže 100 mm z frontové linie,
- dne 1. října v Praze zahájila činnost Panevropská platforma pro etiku, transparentnost a bezúhonnost
ve vzdělání (ETINED) Rady Evropy.
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