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Událost týdne: 

15. října schválila většina věřitelů návrh Ukrajiny na restrukturalizaci jejího dluhu. Věřitelé souhlasili 

s prominutím 20 % dluhů a s prodloužením splatnosti všech dluhopisů o čtyři roky. S hlavními věřiteli se na 

tomto Ukrajina domluvila již v srpnu, souhlas ostatních získala až nyní. Jedinou výjimkou je Rusko, které se 

hlasování neúčastnilo, jelikož s návrhem nesouhlasí. Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk v reakci na ruský krok 

oznámil, že dává Rusku čas do 29. října, aby návrh přijalo. Po tomto datu je ochoten dát záležitost k soudu. 

12. října vydalo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) prohlášení, ve kterém reaguje na setkání se 

zástupci EU. ACEA vyjádřilo svůj souhlas s potřebou upravit limity vypouštěných škodlivin, na druhou stranu 

varovalo před příliš přísnými opatřeními, které by vedly k výraznému zdražení vozidel s dieselovými motory. 

Evropská komise se po skandálu firmy Volkswagen snaží více tlačit na automobilky, aby odsouhlasily rychlejší 

tempo snižování zplodin svých vozů. První opatření upravující měření emisí by v EU mohlo začít platit na konci 

roku 2017. 

13. října oznámili ve své zprávě nizozemští vyšetřovatelé, že malajsijský boeing MH 17 sestřelený loňského 

roku nad územím Ukrajiny byl zasažen raketou Buk, která byla odpálena z východní části země. Ve zprávě je 

zdůrazněna odpovědnost Ukrajiny za neuzavření vzdušného prostoru jako i za jeho bezpečnost.  

Ve zprávě je také uvedeno, že bylo manipulováno s tělem kapitána a že zmizely některé díly a náklad letadla, 

včetně avioniky z pilotní kabiny. Rusko oficiální závěry vyšetřování zpochybnilo. 

17. října informovala agentura Reuters o schválení balíku reforem v řeckém parlamentu. Jedná se o opatření, 

která mělo Řecko přijmout výměnou za poskytnutí třetího záchranného plánu mezinárodními věřiteli. Reformy 

se týkají důchodů či zvýšení trestů za daňové úniky. Vládní koalice premiéra Alexise Tsiprase má v současné 

době v parlamentu většinu, a tak se schválení zákona očekávalo. Na konci října přijedou do Řecka inspektoři 

mezinárodních věřitelů, aby zhodnotili pokrok, jaký se zemi podařilo dosáhnout při plnění podmínek. 

18. října oznámila EU společně s USA kroky, které povedou ke zrušení ekonomických sankcí vůči Iránu. Mělo by 

se jednat o dočasný postup, který bude realizován, jakmile bude oficiálně potvrzeno, že Írán opravdu omezil 

svůj jaderný program. Dle slov Federicy Mogheriny už EU přijala právní kroky, které umožní zrušení sankcí. 

Z informací poskytnutých agentuře Reuters členy vlády amerického prezidenta Baracka Obamy vyplynulo, že 

ke skutečnému naplnění dohody o zrušení sankcí dojde nejdříve za dva měsíce. 

18. října proběhly ve Švýcarsku volby do parlamentu. Vítězem se stala Švýcarská lidová strana/Demokratická 

unie středu se ziskem 29,5 % hlasů, což jí přineslo 65 křesel, historicky nejvyšší zisk za poslední století. Političtí 

komentátoři hovořili o posunu doprava ve švýcarské politice, neboť svou pozici posílila i FDP (liberálové). 

Důležitým tématem předvolebních debat byla imigrace. Svou podporou stranám, které se k imigraci staví 

zdrženlivě, dali podle předsedy Sociálních demokratů, kteří se se ziskem 18,9 % hlasů umístili na druhém místě, 

Švýcaři najevo svou obavu z masové vlny migrace mířící do Evropy. 

Telegraficky: 

- Agentura Frontex přiznala chybu při započítávání uprchlíků. Na území EU se jich ve skutečnosti 

pohybuje o třetinu až polovinu méně, než bylo původně deklarováno. 

-  Dne 15. října byl Evropskou radou schválen Akční plán pro Turecko. Za možnost znovuotevření 

přístupových rozhovorů EU očekávává uzavření dohod, které umožní návrat uprchlíků do Turecka. 


