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Událost týdne:  
31 . prosince schválila horní komora polského parlamentu novelu zákona o veřejnoprávních 
médiích. Pokud by novelu podepsal i prezident Andrzej Duda, v  okamžiku, kdy by novela 
vstoupila v platnost, by skončily mandáty všech členů vedení a dozorčích rad veřejnoprávní 
Polské televize a Polské rozhlasu. Jejich nástupce by dle nové úpravy vybíral ministr státního 
pokladu, místo doposud realizovaného výběru na základě veřejných konkurzů. Opoziční politici 
novelu krit izují jako sporný krok, kterým se nová vláda snaží upevnit moc. Znepokojení kvůli 
novému návrhu se ozvalo i od evropských polit iků z Bruselu. V reakci na schválení novinky 
odstoupili ředitelé jednotlivých stanic polské veřejnoprávní televize ze svých funkcí. 
Následující den započal veřejnoprávní rozhlas na protest hrát každou hodinu střídavě polskou 
hymnu a Beethovenovu Ódu na radost, neoficiální hymnu Evropské unie.  

29. prosince byli vysláni příslušníci agentury Frontex na ochranu vnějších hranic EU na řecké 
ostrovy v blízkosti Turecka. Vyslání celkem 293 členů pohraniční stráže a 15 lodí je reakcí EU na 
žádost Athén o pomoc při kontrole oblasti, přes kterou do Evropy proudí migranti převážně ze 
Sýrie, Iráku a Afghánistánu. Do budoucna se počítá se zvýšením počtu příslušníků  
i technického vybavení agentury. Frontex už působí na řecko-makedonské hranici na přechodu 
Idomeni, kde působí přibližně 20 pohraničníků, jejichž hlavním úkolem je registrova t uprchlíky, 
kteří se vyhnuli registraci na řeckých ostrovech.  

30. prosince postihla severozápadní oblasti Anglie a část  Skotska bouře Frank, která se v dalších 
dnech přesunula do dalších oblastí Velké Británie. Už v předchozích dnech trpěla hlavně oblast  
severní Anglie prudkými lijáky a jimi způsobenými povodněmi. Záplavové deště sužovaly Velkou 
Británii již od počátku měsíce, kdy nad územím udeřila bouře Desmond. Voda doposud zaplavila 
takřka 700 objektů a byly evakuovány tisíce obyvatel. Podle př edsedy nezávislého britského 
výboru pro klimatické změny Johna Gummera souvisí současné počasí s  klimatickými změnami 
a lze předpokládat, že se bude v budoucnu vyskytovat stále častěji.  

1 . ledna začaly platit sankce, které Rusko vyhlásilo proti Turecku a Ukrajině. Ankara se sankcí 
dočkala poté, co turecké armáda sestřelila ruský letoun nad syrsko-tureckou hranicí. Sankce se 
týkají zákazu dovozu potravin, pozastavení vládní spolupráce či omezení zaměstnávání Turků 
v Rusku a turistiky, a došlo k pozastavení bezvízového styku. S Ukrajinou tímto dnem došlo 
k pozastavení dohody o volném obchodu v reakci na dohodu o volném obchodu, kterou 
uzavřela Ukrajina s Evropskou unií a která k  tomuto dni nabývá platnosti. Kyjev je dle 
dostupných informací připraven na odvetná opatření, mezi nimiž má být například omezení 
importu a zavedení cel na některé ruské zboží. Ruská opatření budou mít pravděpodobně 
negativní dopad i na Rusko samotné, které už v  současnosti trpí kvůli sankcím uvaleným na něj 
Evropskou unií a USA kvůli anexi Krymu a krizi na východě Ukrajiny.  

1 . ledna začaly v Německu platit zpřísněné zákony, které upravují azylové řízení. Od tohoto data 
přestane pro žadatele o azyl pocházející ze Sýrie, Iráku a Eritrey platit nařízení, které jim 
doposud umožňovalo procházet pouze zjednodušeným řízením, budou tedy procházet stejnou 
procedurou jako žadatelé z ostatních zemí. Německo k tomuto kroku přistoupilo 
z bezpečnostních důvodů. Členové radikální organizace Islámský stát totiž ukořistil i desítky 
tisíc syrských pasů, které mohou teroristům umožnit snazší průnik do Evropy. Doposud díky 
zjednodušenému řízení s mírnějšími podmínkami dostávali všichni Syřané, Iráčané a Eritrejci 
azyl v podstatě automaticky. 
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