Týden
v evropské politice (7. 1 2. – 1 3. 1 2. 201 5)
Událost týdne:
1 2. prosince byla v závěru pařížské konference schválena nová klimatická dohoda, která má
od roku 2020 nahradit kjótský protokol. Zástupci 1 96 států se shodli na omezování emisí
skleníkových plynů, které by mělo umožnit udržet globální oteplování pod hodnotou dva
stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Rozvinuté státy poskytnou na tento účel
rozvojovým zemím pomoc ve výši minimálně 1 00 miliard dolarů ročně. Česká republika se
na konferenci zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % , pokračovat
by také měla v investicích do obnovitelných zdrojů energie.
8. prosince vydal evropský statistický úřad Eurostat informaci o hospodářském růstu
eurozóny v třetím čtvrtletí roku 201 5. Z dat vyplývá, že se hospodářský růst zpomalil oproti
údajům z předchozího kvartál u o 0,1 % na 0,3 % . Průměrný hospodářský růst v celé Evropské
unii se také snížil o stejný podíl na 0,4 % . Oproti minulému roku se však růst zvýšil o 1 ,9 % .
Údaje pro samotnou Českou republiku ukazují růst ve výši 4,5 % , což je mezi zeměmi EU
druhý nejlepší výsledek.
1 0. prosince udělila Evropská komise (EK) formální napomenutí Chorvatsku, Itálii a Řecku.
Úřady těchto států údajně regist rují necelou polovinu všech běženců, kteří dorazí na jejich
území. V řeckém případě dle údajů EK pouhou čtvrtinu. Kvůli stejné záležitosti je EK
napomenula již přede dvěma měsíci, dle jejího současného prohlášení však na varování
státy nereagovaly dostatečně účinným způsobem. Toto napomenutí je prvním krokem
v řízení kvůli neplnění závazků.
1 0. prosince vydala Evropská komise prohlášení, ve kterém informovala o zahájení řízení
pro porušení práva s Maďarskem. Důvodem jsou zákony přijaté maďarskými zákonodárci
v říjnu tohoto roku, které upravují azylové řízení. Tyto zákony jsou dle EK v rozporu
s předpisy EU. Úřad maďarského předsedy vlády označil řízení za akt pomsty Bruselu za
stížnost Maďarska z 3. prosince proti zavedení povinných kvót pro přerozdělování u prchlíků.
1 0. listopadu schválil výbor Evropského parlamentu (EP) směrnici o zavedení registru
cestujících v letecké dopravě. V plénu EP by mělo být projednáváno a případně schváleno
na začátku roku 201 6. Někteří odborníci ale registr vnímají jako problema tický v souvislosti
s lidskými právy.
1 1 . prosince zablokovala polská vláda zveřejnění verdiktu ústavního soudu ve sbírce
zákonů. V tom ústavní soud částečně souhlasil s opoziční Občanskou platformou, jež tvrdí,
že prezident Duda měl přijmout slib tří z pěti soudců, kteří byli v říjnu zvoleni parlamentem.
Prezident místo toho přijal sliby soudců, kteří byli zvoleni novým parlamentem, jenž ovládá
vládní Právo a spravedlnost, v listopadu. Vláda odmítá výrok ústavního soudu uznat, jelikož
v něm v době zasedání, jež o záležitosti rozhodovalo, nebyli přítomni všichni soudci.
Telegraficky
- Dne 7. prosince po několikaměsíční krizi na svůj post rezignovala lotyšská premiérka
Laimdota Straujuma.
- Dne 1 3. prosince vyšla z druhého kola francouzských místních voleb vítězně strana
Republikáni bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho se ziskem 40,6 % hlasů.
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