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Událost týdne:  
13. l istopadu byla Paříž zasaženana několika teroristickými útoky. Na šesti místech města došlo  
ke střelbě či odpálení náloží. Prozatím bylo potvrzeno 129 obětí, dalších asi 350 lidí je 
v nemocnicích. Nejvíce obětí bylo v koncertní síni Bataclan, kam vtrhli ozbrojení muži a stříleli 
do diváků. Po přestřelce s policií  se tři ze střelců odpálil i. . Francouzský prezident Francois 
Hollande vyhlásil v zemi v reakci na událost výjimečný stav a zpřísnění kontrol na 
francouzských hranicích. K  činu se přihlásila organizace Islámský stát. Podporu Francii vyjádřili 
přední světoví státníci v čele s americkým prezidentem Barackem Obamou . 

11 . l istopadu schválila Evropská komise pokyny, dle kterých bude docházet k  jasnému 
označování zboží, které pochází s židovských osad na území okupovaných Izraelem. Proti 
opatření se ohradili přední polit ičtí představitelé Izraele. Premiér Benjamin Netanjahu jej 
označil za „ pokrytecké“ . Izraelské ministerstvo zahraničí zas zveřejnilo informaci, že opatření 
posílí radikální kruhy, jež se staví proti existenci státu Izrael. Na protest přerušil Izrael několik 
probíhajících jednání s EU. Podle izraelského ministerstva vnitra jde však pouze o dočasné 
přerušení. 

1 1 .-12. l istopadu probíhal v maltské Vallettě summit EU. Účastníci se shodli na nutnosti 
spolupracovat s africkými zeměmi při řešení příl ivu uprchlíků. Byl proto založen fond pro Afriku, 
ze kterého budou moci africké státy čerpat prostředky na zvládání migrační krize. Přední 
představitelé unijních států se také shodli na konání summitu s  Tureckem, který by měl 
proběhnout ještě v  l istopadu. Polské zájmy hájil  na summitu netradičně český premiér 
Bohuslav Sobotka. Požádala ho o to polská premiérka Ewa Kopaczová, která ve čtvrtek 12. 
l istopadu složila po prohraných volbách svou funkci.  

13. l istopadu rozhodla Rada Mezinárodní atletické federace (IAAF) o dočasném pozastavení 
členství Ruské federace. Rada se tak rozhodla na základě doporučení Světové antidopingové 
agentury, která poukazovala na doping mezi ruskými atlety. Rozhodnutí bylo jednoznačně 
přijato v poměru 22: 1 . Ruský ministr sportu Vitalij Mutko prohlásil, že pro něj uložený trest není 
překvapením, ale dle jeho názoru by se měla IAAF zaměřit na vlastní problémy, narážeje na 
bývalého prezidenta IAAF Lamina Diacka, který je podezřelý z korupce a v současné době je 
vyšetřován francouzskou policií. Kromě zákazu startu ruských sportovců bylo zemi též 
odebráno pořadatelství Světového poháru v chůzi 2016 v Čeboksarech a juniorského mistrovství 
světa v Kazani. Rusové smějí nadále závodit na domácích akcích. Stále také mohou být 
testováni mezinárodní komisí. K  dočasnému vyloučení se IAAF uchýlila již několikrát, nikdy však 
kvůli organizovanému dopingu.  

10. l istopadu zveřejnil britský premiér David Cameron požadavky Velké Británie na reformu EU, 
které by umožnily její další setrvání v unii. Návrh obsahuje výzvu k omezení volného pohybu v EU 
či omezení přístupu k britským sociálním dávkám pro občany ostatních členských zemí EU. Nové 
členské země by neměly mít právo využívat práva na volný pohyb osob, dokud by se úroveň 
jejich ekonomiky nepřiblížila té britské. Opatření by dle D. Camerona měl a vést k omezení 
příl ivu migrantů i pohybu osob uvnitř EU. Velká Británie dále požaduje silnější roli národních 
parlamentů, nicméně ne tak daleko, aby měly právo veta . Blokovat zákony by však mohly 
v případě, že by se vytvořil blok více parlamentů členských států. Celkově se britský ministerský 
předseda vyslovil proti zapojování Británie do „ stále užší unie“ .  
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