Týden
v evropské politice (30. 1 1 . – 6. 1 2. 201 5)
Událost týdne:
3. prosince oznámil maďarský premiér Viktor Orbán, že Maďarsko napadne rozhodnutí
Evropské rady o systému přerozdělování uprchlíků. Po Slovensku je to již druhá země, která
se k takovému kroku uchýlila. Příliv uprchlíků do Evropy tlačí na vytvoření plánu pro jejich
přerozdělení. Jak však prohlásil předseda Evropské rady Donald Tusk 2. prosince, nemaj í
právě kvóty mezi členy Unie většinovou podporu.
30. listopadu byla zahájena pařížská konference OSN o změnách klimatu. Účastní se jí čelní
představitelé 1 50 států. Cílem zasedání, které bude francouzsk á metropole hostit po dva
týdny, je přijetí dohody, která by nahradila Kjótský protokol z roku 1 997. Prezident Hollande
na počátku konference oznámil založení tzv. Solární aliance, která bude podporovat
zvýšení podílu " čistých" zdrojů energie.
1 . prosince schválila německé vláda nasazení německých vojáků do operací proti
Islámskému státu v Sýrii a Iráku. Počítá se s nasazením 1 200 vojáků, průzkumných letadel,
tankovacího letounu a vojenské fregaty. Vláda udělila misi mandát na období jednoho roku.
V příslušných dokumentech se nemluví o spolupráci s jednotkami Bašára Asada. Dne 4.
prosince schválil opatření Spolkový sněm. Hlasovalo pro něj 445 poslanců z 598
přítomných.
2. prosince schválil britský parlament zahájení náletů na cíle Islámského státu v Sýrii. Více
než deset hodin poslanci britské dolní sněmovny diskutovali, než přistoupili k hlasování,
ve kterém se pro zahájení vyslovilo 397 přítomných poslanců. , proti se postavilo celkem 223
poslanců, většinou z opoziční labouristické strany. Krátce poté vzlétly první letouny
Britského královského letectva typu Tornado z kyperské základny Akrotiri a provedly první
operaci nad územím Sýrie.
2. prosince zveřejnila Evropská komise návrh opatření proti terorismu. Nová směrnice by
měla umožnit stíhat radikály z evropských zemí, kteří cestují do Sýrie či Iráku. Terori stický
výcvik či jeho financování by se měly stát trestnými. Postihnutelná by měla být i související
propaganda, včetně té internetové. Návrh je reakcí na stoupající počet evropských
bojovníků, kterých je dle informací Europolu na 5000.
3. prosince proběhl a v Praze schůzka států Visegrádské čtyřky. Předsedové vlád se na ní
shodli, že považují za nepřijatelné jakékoliv návrhy na vytvoření tzv. „ mini -Schengenu“ ,
které se v evropských kuloárech objevily v reakci na migrační krizi.
4. prosince se ministři vnit ra EU shodli na zavedení evropského registru údajů o pasažérech
v letadlech, a to na letech v rámci Unie i mimo ni. Jedná se o jedno z opatření přijatých
v rámci boje proti terorismu. Čtyři a půl roku by měla být uchovávána data obsahující jména
pasažérů, způsob platby za letenku, číslo sedadla, zavazadla, atd. V polovině měsíce by
o registru měl jednat parlament.
Telegraficky
- Dne 2. prosince byla pozvána Černá Hora k zahájení jednání o vstupu do NATO.
- Dne 6. prosince proběhlo ve Francii první kolo místních voleb. Podle prvních odhadů
z nich nejsilněji vyšla nacionalistická Národní fronta Marine Le Penové.
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