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Událost týdne:  
17. l istopadu požádala Francie ostatní členské státy EU o aktivaci článku 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU o pomoci a podpoře všemi možnými prostředky státu, který se stane cílem ozbrojeného 
napadení. Francouzský ministr obrany Jean-Yves Le Drian následně oznámil, že ostatní ministři 
obrany žádosti jednomyslně vyhověli. O tom, jak konkrétně bude článek naplňován, chce 
Francie jednat s jednotlivými členy bilaterálně.  
 
18. l istopadu získala důvěru nová polská vláda v čele s Beatou Szydlovou ze sociálně 
konzervativní strany Právo a spravedlnost. Strana disponuje od voleb z  konce října většinou v 
parlamentu, a tak nebyl výsledek hlasování ničím překvapivým. Je to poprvé od pádu 
komunismu, co se jedné straně podařilo získat tak výraznou převahu, a tedy možnost vytvořit 
jednobarevnou vládu. Nový ministr zahraniční Witold Waszczykowski potvrdil připravenost 
nové vlády dodržet závazky předchozího kabinetu narážeje na kvóty  
pro přerozdělování migrantů, se kterými strana dříve vyjádřila nesouhlas. Zdůraznil však 
nutnost důkladného prověření všech migrantů před jejich přijetím v Polsku. Prvním krokem 
nové premiérky po získání důvěry bylo odvolání dosavadních šéfů všech čtyř tajných služeb. 
Marek Biernacki, bývalý ministr spravedlnosti a koordinátor tajných služeb, označil její krok za 
pochopitelný, dle něj by však bylo lepší jej realizovat civil izovaněji, zvláště s  přihlédnutím 
k aktuální hrozbě terorismu.  

18. l istopadu prodloužila Francie vyhlášený výjimečný stav o da lší tři měsíce. Toto opatření 
schválil i poslanci francouzského Národního shromáždění na žádost francouzské vlády.  Jedná se 
o jedno z prvních opatření, které prezident Francois Hollande slíbil po pařížských atentátech. 
Mezi další plánovaná opatření patří zbavování občanství l idí usvědčených z terorismu či zřízení 
speciálních „ deradikalizačních“  center pro mladé.  

19. l istopadu informovala agentura Reuters o obsahu dopisu, který zaslal předseda Evropské 
komise Jean-Claude Juncker ruskému rezidentovi Vladim iru Putinovi. V něm představitel EU 
naznačil možnost zlepšení obchodních vztahů mezi Evropskou unií  
a Ruskem, podmínil to však dodržováním příměřím na Ukrajině. Juncker zdůraznil, že dobré 
kvalitě vztahů EU s Moskvou přikládá velkou důležitost. V dopise prý také informoval,  
že požádal Evropskou komisi, aby byly prostudovány možnosti užší spolupráce mezi EU  
a Euroasijskou hospodářskou unií, v jejímž čele Rusko stojí. Mluvčí ruského prezidenta prohlásil, 
že Kreml odmítá jakoukoliv souvislost mezi obchodní spoluprací a ukrajinskou krizí.  

20. l istopadu vyhlásilo belgické krizové centrum OCAM působící při ministerstvu vnitra čtvrtý, 
nejvyšší stupeň pohotovosti pro území hlavního města Bruselu. Toto opatření se užívá při " vážné 
až bezprostřední"  hrozbě. K tomuto kroku bylo přistoupeno poté, co byly nalezeny zbraně v bytě 
jedné osoby zatčené v souvislosti s pařížskými atentáty z minulého týdne. V Bruselu kvůli 
opatření nejezdilo metro a tramvajové linky vedoucí pod zemí. Zrušeny byly též víkendové 
fotbalové zápasy. Nejvyšší stupeň byl v neděli pro trvající hrozbu prodloužen.  

Telegraficky 

- Dne 22 . října informovala agentura Reuters o prodloužení sankcí vůči Rusku,  
na kterém se shodli zástupci USA, Francie, Německa, Velké Británie a Itálie  
na summitu G20 v Turecku.  
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