Týden
v evropské politice (1 9. 1 0. – 25. 1 0. 201 5)
Událost týdne:
25. října proběhly v Polsku parlamentní volby. Se ziskem 39,1 % vyhrála konzervativní strana
Právo a spravedlnost (PiS). Na premiérském postu tak končí Ewa Kopaczová, která vedla
liberální vládu poté, co se polský premiér Donadl Tusk stal předsedou Evropské rady. PiS voliče
lákalo na zvýšení sociálních výdajů, podporu venkova a přednost, kterou by měl dostávat
polský kapitál před zahraničním. Ve 460 členném parlamentu by mělo být PiS přiznáno 242 míst,
což by mu mělo umožnit vytvořit jednobarevnou vládu, poprvé od pádu komunismu.
21 . října schválil slovinský parlament zákon, který umožňuje nasazení armády k ostraze hranic.
Tentýž den Lublaň požádala své unijní partnery o policejní jednotky, které by jí vypomohly se
zvládáním uprchlické krize. Už předtím země prohlásila, že se bez pomoci ostatních neobejde,
neboť její kapacity na zvládání přílivu uprchlíků jsou již vyčerpané.
22. října snížila Evropská centrální banka (ECB) strop pomoci řeckým bankám. Na nouzové
financování budou mít řecké banky k dispozici z původních 87,9 miliardy eur o celou miliardu
méně. ECB ke kroku přistoupila v reakci na zlepšující se stav řeckého bankovního systému.
22. října rozhodl Soudní dvůr v Lucembursku, že se nákup bitcoinu řídí stejnými pravidly jako
nákup ostatních měn. Není proto potřeba z transakcí odvádět daň z přidané hodnoty.
Iniciátorem procesu bylo Švédsko, které bitcoin považovalo za komoditu, nikoliv za platidlo, a
tak odvod DPH z nákupu vnímalo jako nutnost.
23. října německé deníky informovaly, že přísnější německé zákony týkající se udělování azylu
začnou platit již tento týden a ne až na začátku listopadu, jak se původně předpokládalo.
Podobně se v televizi vyjádřil Peter Altmaier, jenž je odpovědný za koordinaci německé
uprchlické politiky. Magazín Der Spiegel dokonce uvedl, že se od příštího týdne očekává
zahájení rozsáhlých deportací. Nové azylové zákony mj. rozšiřují seznam tzv. bezpečných zemí,
jejichž občané nebudou moci získat v Německu azyl. Přibyly na něm Albánie, Kosovo a Černá
Hora. Zákony také umožňují snížení finanční pomoci vyplácené běžencům, která bude
v některých případech nahrazována věcnými dávkami.
25. října proběhly na Ukrajině komunální volby. Ústřední volební komise sdělila, že nedošlo
k žádným výraznějším problémům, kromě zrušení voleb ve čtyřech městech na východě země
(Mariupol, Krasnoarmijsk, Lysyčansk a Svatov). Náhradní termín voleb v těchto městech bude
stanoven pravděpodobně až na konci roku. Celkově bylo nahlášeno přes 500 porušení volebního
zákona
(manipulace
s lístky,
nátlak
na voliče, skupování hlasů), ty však podle oficiální zprávy neměly zásadní vliv
na výsledek hlasování. Volby se nekonaly na Krymském poloostrově. Výsledky voleb potvrzují
rozdělení země. Na západě a v centrální části uspěly proevropské a národně orientované strany,
na východě získaly silné postavení proruské strany
Telegraficky:
- Dne 24. října oznámilo Bulharsko, Rumunsko a Srbsko, že uzavřou své hranice, pokud ke
stejnému kroku přistoupí i Německo a Rakousko.
- Dne 25. října proběhly v Bulharsku komunální volby, v nichž nejsilnější pozici obhájil i
vládní Občané za rozvoj Bulharska. Současně bylo občany odsouhlaseno zavedení online
hlasování ve volbách, čímž se nyní bude zabývat parlament.
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