Týden

v evropské politice (16.–22. 2. 2015)

Událost týdne:
Dne 17. února přicestoval ruský prezident Vladimir Putin na státní návštěvu Maďarska. Podle médií chce maďarská
vláda obnovit jednání o dodávkách plynu z Ruska. Maďarská opozice i občanská hnutí příjezd ruského prezidenta
kritizují a spolu s ním i maďarského premiéra Viktora Orbána. Dne 18. února pak řekl maďarský premiér Viktor
Orbán, že současná politika Evropské unie se snaží izolovat Rusko, což je podle něho špatné řešení. Za hlavního
zastánce této politiky označil Orbán prezidenta Evropské unie, bývalého polského premiéra Donalda Tuska.
16. února publikovala Evropská unie ve svém věstníku 19 nových jmen lidí a devět organizací se zmrazeným
evropským majetkem a zakázanými cestami do unie. Podle zprávy je mezi lidmi i první náměstek ruského
ministerstva obrany.
17. února prohlásil polský prezident Bronislaw Komorowski, že Polsko vydá v příštích deseti letech skoro
37 miliard eur (920 miliard korun) na pořízení nejmodernější vojenské techniky. Zrychlený zbrojní program je
důsledkem konfliktu na východní Ukrajině.
18. února oznámil ukrajinský prezident Petro Porošenko, že navrhl pozvat na Ukrajinu vojska OSN. Porošenko také
parlamentu předloží novelu zákona o válečném stavu. Důvodem je porážka ukrajinských sil
v Debalceve, odkud se musely stáhnout. Ruský ministr zahraničních věcí Segej Lavrov zopakoval, že pro východní
Ukrajinu neexistuje jiná možnost řešení než příměří. Ministři zahraničí zemí Evropské unie a šéf NATO naopak vývoj
v Debalceve považují za porušení příměří ze strany proruských povstalců. Šéf dolní komory ruského parlamentu
Sergej Naryškin zdůraznil, že minské dohody s žádným podobným opatřením, jako je vyslání sil OSN,
nepočítají. Následně řekl stálý zástupce Ukrajiny v OSN Jurij Serhejev, že jeho země preferuje vyslání policejních sil
Evropské unie do Donbasu před povoláním mírových jednotek OSN.
19. února řekl britský ministr obrany Michael Fallon, že se obává destabilizace pobaltského regionu ze strany Ruska.
Britský ministr se domnívá, že by Rusko mohlo použít stejné metody hybridního konfliktu jako v případě východní
Ukrajiny.
20. února zveřejnila média zprávu evropského výboru britské Sněmovny lordů, ve které se uvádí, že Velká Británie a
celá Evropská unie "katastrofálně selhaly" při hodnocení ruských postojů k ukrajinské krizi, počínaly si jako
náměsíční a podcenily hloubku ruského nepřátelství.
20. února se dohodli ministři financí zemí eurozóny s řeckou vládou na čtyřměsíčním prodloužení programu úvěrové
pomoci hluboce zadluženému Řecku, který by jinak skončil k 28. únoru 2015. Šéf euroskupiny Jeroen Dijsselbloem
prohlásil, že řecká vláda musí v příštím týdnu představit seznam slíbených reformních opatření, která následně
věřitelské instituce ohodnotí, zda dostatečně plní jejich podmínky. Řecký ministr financí Janis Varoufakis řekl, že se
podařilo zabránit tomu, aby eurozóna Řecko "zardousila".
21. února demonstrovalo v Moskvě asi 35 tisíc lidí proti loňským událostem na kyjevském náměstí Nezávislosti,
které vedly k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a nástupu prozápadní vlády. Protest v ruské metropoli
se koná v době, kdy si Kyjev připomíná změnu režimu a krvavé události z Majdanu, jak se náměstí Nezávislosti říká,
při kterých zahynula zhruba stovka lidí.

Telegraficky:


Dne 17. února oznámil moskevský odvolací soud, že ponechal v platností původní podmíněný trest 3,5 roku
vězení pro opozičníka Alexeje Navalného,
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