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Událost týdne:  
31 . října přestala platit  většina sankcí, které Evropská unie uvalila na Bělorusko. Uvolnění se týká 
zákazu cestování či zmrazení majetku běloruských společností i občanů, mezi kterými je i  prezident 
Alexandr Lukašenko. Evropská rada k  tomuto kroku přistoupila kvůli srpnovému propuštění všech 
polit ických vězňů. Situaci hodlá znovu vyhodnotit za čtyři měsíce. Brusel je v  případě zhoršení 
situace v oblasti l idských práv připraven k  sankcím opět přistoupit . S rozhodnutím EU nesouhlasí 
představitel běloruské opozice Vital Rymaševski, který v rozhovoru s novináři prohlásil, že t lak na 
občanskou společnost, média i polit ické strany stále trvá. Sankce tento týden pozastavily i Spojené 
státy americké.  
 
27. října pronesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker projev v Evropském parlamentu, ve 
kterém krit izoval liknavý přístup členských zemí k  plnění opatření přijatých kvůli uprchlické krizi. 
Členské země zatím nedodaly dostatečný počet potřebných expertů pro Evropský podpůrný azylový 
úřad a agenturu Frontex. Vázne také odsouhlasené přerozdělování migrantů, přesuny se zatím 
uskutečnily pouze v desítkách případů. Některé státy doposud neurčily svá národní kontaktní místa 
a jen zlomek z nich vyslal své zástupce do Itálie a Řecka. Juncker v projevu také naznačil možnost 
úpravy rozpočtových pravidel pro země platících eurem kvůli zvýšeným výdajům, které jim velké 
počty uprchlíků přinášejí.  

29. října uvedla eurokomisařka pro dopravu Violate Bulcová, že je Evropská komise připravena zvážit 
svůj postoj ke střídání letního a zimního času. Podmínila to však obdržením pádných důkazů, které by 
prokázaly vliv změny času na zdraví či dopravu. Prohlášení bylo odpovědí na dotaz členů 
parlamentního právního výboru Pavla Svobody a Michaela Cramera . Doposud bylo občany EU 
předloženo již několik petic, které podporovaly zrušení časových změn.  

30. října začalo platit německé nařízení, které umožní příjem běženců proudících z  Rakouska pouze 
na pěti vybraných přechodech. Opatření bylo přijato poté, co Německo Rakousku opakovaně vytklo, 
že příliv migrantů vůbec nereguluje. Podle neoficiálních odhadů dorazilo během letošního roku do 
Německa na 800 tisíc uprchlíků.  

1 . l istopadu proběhly v Turecku předčasné parlamentní volby. Podle předběžných výsledků v  nich 
většinu získala Strana spravedlnosti a rozvoje, jež byla založena současným prezidentem Recepem 
Tayyipem Erdoganem. V přepočtu strana získala 316 křesel v  550 členném parlamentu , a bude tak 
moci sestavit jednobarevnou vládu. Na druhém místě se s  přibližně 25 %  hlasů umístila 
Republikánská lidová strana, třetí obsadila nacionalistická Strana národní akce. Jako poslední se do 
parlamentu pravděpodobně dostane i prokurdská Lidová demokratická strana, která se letos 
v červnu dostala do parlamentu poprvé. Oficiální výsledky budou podle prohlášení centrální volební 
komise vyhlášeny až za jedenáct či dvanáct dní. Agentura Reuters uvedl a, že časová prodleva před 
vyhlášením oficiálních výsledků umožní komisi zvážit případné stížnosti, které by napadaly průběh 
hlasování. Parlamentní volby letos proběhly již podruhé, jelikož se stranám po červnových volbách 
nepodařilo dohodnout na složení vládní koalice.  

Telegraficky 

- Dne 27. října informoval úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, že se od počátku roku do 
Evropy přes Středozemní moře dostalo přes 700 tisíc uprchlíků. Přes tři t isíce lidí cestu 
nepřežilo nebo jsou pohřešováni.  

- Dne 31 . října se v centrální části Sinajského poloostrova zřít ilo ruské letadlo, které mířilo 
z Káhiry do Petrohradu. Nehodu pravděpodobně nepřežil nikdo z 224 osob na palubě. 
Aerolinky Lufthansa a Air France-KLM po nehodě oznámily, že do vyšetření nehody nebudou 
přes poloostrov létat.  
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