Týden
v evropské politice (23. 1 1 . – 29. 1 1 . 201 5)
Událost týdne:
29. listopadu se v Bruselu konal mimořádný summit EU s Tureckem. Představitelé EU
potvrdili, že Unie poskytne Turecku tři miliardy eur na náklady spojené s migrační krizí.
Prostředky z části poskytne Evropská komise (500 milionů eur). Zbytek doplat í členské státy
ze svých rozpočtů. Pokud bude turecká strana dodržovat dohody dojednané s EU, dojde
v průběhu roku 201 6 k otevření dalších kapitol přístupových rozhovorů a od října 201 6 by
mohlo dojít k zavedení bezvízovému styku s EU. Již od počátku následujícího roku bude
Evropská komise pracovat na otevření kapitol o základních právech, soudnictví či
svobodách a bezpečnosti. K faktickému zahájení jednání však bude třeba jednomyslného
souhlasu všech členů Unie. Ze společně přijatého prohlášení vyplývá, že Turecko bude
od poloviny roku 201 6 plně provádět tzv. readmisní dohodu, bude tedy přijímat osoby
ze třetích zemí, které přes něj vstoupili na území EU, ale nezískaly azyl.
26. listopadu se konaly parlamentní volby na Gibraltaru. Vítězná aliance Gibraltarské
socialistické labouristické strany (GSLP) a Liberálních demokratů získala 68,03 % hlasů, což
znamená zisk deseti křesel v sedmnácti členném parlamentu. Současná vláda v čele
s předsedou GSLP Fabiane Picardem tímto výsledkem o další čtyři roky prodloužila svůj
mandát. Na druhém místě se umístili Sociální demokraté se ziskem sedmi křesel. Voleb
se zúčastnilo cca 70 % oprávněných voličů, což je nejnižší počet od roku 1 980.
28. listopadu začala Makedonie stavět plot na svých jižních hranicích u hraničního
přechodu Gevgelija. Ten má zabránit nekontrolovatelnému přílivu migrantů bez registrace
na její území. Plot byl dokončen o den později. Makedonské úřady nevyloučily možnost
výstavby plotu i na jiných úsecích hranice.
29. listopadu ČTK přinesla zprávu o prohlášení Volkera Wiekera, generálního inspektora
německé armády, ve kterém informoval o plánech na posílení zapojení německých sil do
boje proti Islámskému státu v Sýrii. Doposud Němci bojujícím spojencům poskytovali
logistickou a technickou pomoc. Návrh, který bude příští týden projednávat Spolkový sněm,
mj. obsahuje vyslání průzkumných letounů Tornado a válečné lodi. Celkově by se na misi
mělo podílet kolem 1 200 vojáků. Zapojením německých vojáků v takovém počtu
by se boje v Sýrii staly největší současnou zahraniční misí Bundeswehru.
29.
listopadu
nařídil
izraelský
premiér
a
ministr
zahraničních
věcí
Benjamin Netanjahu pozastavení diplomatických kontaktů s orgány EU, jež spolupracují na
zprostředkování mírových rozhovorů Izraelců s Palestinci. Přerušení má oficiálně
poskytnout čas na přehodnocení dalšího působení Unie v této záležitosti vůbec. Opatření je
reakcí na nové pokyny EU z 1 1 . listopadu, podle kterých musí být jasně označené zboží,
které pochází z židovských osad na území obsazených Izraelem. To dle Bruselu nesmí být
označeno jako vyrobené přímo v Izraeli.
Telegraficky
 Dne 25. listopadu schválil Evropský parlament rozpočet EU pro rok 201 6.
 Dne 26. listopadu oznámil belgický premiér Charles Michel snížení stupně
bezpečnostních opatření v hlavním městě Bruselu.
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