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Událost týdne:  
18. prosince schválil i velvyslanci zemí EU prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku  
o dalších šest měsíců. Ukončení sankcí EU podmiňuje dodržováním Minských dohod, které 
byly uzavřeny, aby přispěly k ukončení konfliktu na východě Ukrajiny. Pokud žádná z vlád 
členských států proti tomuto rozhodnutí nepodá do 21 . prosince písemný nesouhlas, budou 
sankce v platnosti minimálně do července 2016.  
 
17. prosince prohlásil  Dimitris Avramopulos, eurokomisař pro vnitřní záležitosti, že Evropská 
komise nebude udílet tresty zemím, které se méně zapojují do řešení migrační krize. Je  prý 
sice zklamán z chování některých zemí, trestání států by však řešení 
současných problémů nepomohlo. Slova zazněla poté, co se z několik stran, naposledy z úst 
rakouského kancléře Wernera Faymanna, ozývalo volání po omezení přístupu k  evropským 
fondům těm zemím, které odmítají trvalé rozdělování běženců podle kvót.  

17. prosince byla uveřejněna informace o dohodě mezi Tureckem a Izraelem, která má 
přispět k  normalizaci vztahů. Země měly od roku 2010 napjaté vztahy kvůl i izraelskému 
zásahu proti turecké humanitární flotile, která mířila do Pásma Gazy. Při zásahu zemřelo 
deset l idí. Izrael by měl  dle dohody Turecku vyplatit  dvacet mil ion dolarů, které 
budou použity  jako odškodnění pro rodiny tureckých obětí.  Turecko na oplátku přijme 
zákon, který zruší veškeré právní nároky vůči izraelským vojákům v  souvislosti s t ímto 
incidentem. Turecko údajně slíbilo i vyhostit  Sáliha Arúrího, představitele hnutí  Hamas, 
který z Turecka řídí operace na Západním břehu Jordánu. Dohoda ještě není podepsána. Dle 
zdroje deníku Haarec, který o ní jako první informoval, jsou však nejpalčivější otázky již 
vyřešeny. 

18. prosince oznámil Dragan Čović, člen předsednictva Bosny a Hercegoviny, kolektivního 
orgánu v čele státu, že stát v lednu plánuje oficiálně požádat o přijet í do Evropské unie. 
Dle pozorovatelů, je reálné, že by země vstoupila do EU do roku 2025. V současnosti má 
země s EU podepsanou stabil izační a asociační dohodu, která je jedním z předstupňů 
budoucího členství. K  jej í ratifikaci došlo letos v březnu, sedm let od jej ího podepsání, 
jel ikož Evropská komise čekala, než místní parlament schválí požadované reformy.   

20. prosince proběhly ve Španělsku parlamentní volby . Vládní Lidová strana 
premiéra Mariana Rajoye sice získala ze všech stran nejvíce hlasů, prvně v novodobé 
španělské historii  však nebude mít jediná strana dostatek  hlasů k vytvoření jednobarevné 
vlády. 
  
Telegraficky  

 Dne 16. prosince oznámila ukrajinská vláda, že v lednu přeruší, až na několik výjimek, 
veškeré obchodní styky s anektovaným územím Krymu.  

 Dne 17. prosince ruský prezident Vladimir Putin připustil  přítomnost Rusů, kteří mají 
vojenské úkoly, na území východní Ukrajiny.  

 Dne 18. prosince byla v rumunském Deveselu uvedena do provozu americká 
vojenská základna, která je součástí obranného projektu NATO. 

 Dne 20. prosince odmítl i Slovinci v referendu  zákon, který by umožňoval sňatky a 
adopce osobám stejného pohlaví.  
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