Týden
v evropské politice (1 1 . 4. – 1 7. 4. 201 6)
Událost týdne:
1 3. dubna schválil Evropský parlament rezoluci, ve které vyjádřil sv é obavy o polskou „ demokracii,
lidská práva a právní stát“ kvůli krokům vlády Beaty Szydlové, jež prakticky ochromil y činnost
Ústavního soudu. EP také vyzval ke zveřejnění nálezů polského ústavního soudu a realizaci
doporučení Benátské komise, k jejichž splnění se polská vláda zavázala.
1 2. dubna na svůj post oficiálně rezignoval ukrajinský premiér Arsenij Jaseňuk . O dva dny později
ukrajinský parlamentu jmenoval jeho nástupce Volodymyra Hrojsmana a schválil program nové
vlády, která má v parlamentu dle ukrajinských médií křehkou většinu dvou hlasů . Ve svém projevu
premiér Hrojsman prohlásil, že bude usilovat o posílení vztahů s Evropou.
1 2. dubna oznámilo litevské ministerstvo zahraničí, že země uvalila sankce na několik desítek
ruských a ukrajinských občanů, již měli podíl na uvěznění a odsouzení ukrajinské pilotky Nadiji
Savčenkové. Sankce se týkají ruských vyšetřovatelů, prokurátorů, soudců a několik a ukrajinských
povstalců z Donbasu. Podle litevského ministra zahraničí Linase Linkevičiuse je kauza týkající se N.
Savčenkové vymyšlená.
1 3. dubna zveřejnil server Euroactiv.cz informaci o dohodě mezi Čínou a Evropskou komisí, která
stanovuje pravidla, na základě kterých se bude moci Čína zapojit do inves tičního plánu Evropské
komise. Do tzv. Junckerova balíčku má Čína investovat skrz Fond Hedvábné stezky 5-1 0 miliard eur.
1 4. dubna uvedl v projevu předseda britské Labouristické strany Jeremy Cobryn, že setrvání Velké
Británii v EU je v britském zájmu. Jsou sice podle něj oblasti, ve kterých by si EU zasloužila změny,
nicméně těch může být dosaženo pouze spoluprací . Průzkum zveřejněný agenturou YouGov ukazuje,
že tábory zastánců i odpůrců setrvání Británie v EU jsou vyrovnané (39 % ). Sedmnáct procent voličů
stále zůstává nerozhodnutých.
1 4. dubna schválil Evropský parlament zavedení evidence leteckých pasažérů, který má EU pomoci
v boji proti terorismu. Nově budou uchovávány údaje o jménech cestujících, termínech jejich cest ,
itineráři a způsobu zaplacení letenek až po dobu pěti let. Podobný systém některé členské státy,
jako Velká Británie či Dánsko, zavedly už dříve.
1 5. dubna schválila německá vláda tureckou žádost na zahájení trestního řízení s Janem
Böhmermannem, jenž během vysílání satirického pořadu na veřejnoprávní televizi ZDF přednesl
báseň, která si utahovala z tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Kvůli básni dostal J.
Böhmermann několik výhrůžných dopisů a z bezpečnostních důvodů mu byla přidělena policejní
ochrana. Jeho stíhání je právně možné na základě paragrafu o urážce cizích představitelů. Kancléřka
Angela Merkelová uvedla, že chce vláda předložit novelu trestního zákona, jež by tento paragraf
zrušila.
Telegraficky
- Dne 1 3. dubna informovalo americké ministerstvo obrany, že během předchozích dvou dnů
provedly dva ruské vojenské letouny a vrtulník provokační přelety nad Baltským mořem
v blízkosti amerického torpédoborce USS Donald Cook. Rusko o den později popřelo, že by
z jeho strany došlo k porušení jakýchkoliv mezinárodních norem.
- Dne 1 4. informovala německá média o tom, že v bytě, ve kterém pobýval Salah Abdeslam,
který byl zatčen kvůli podezření na účast na teroristických útocích v Paříži, byly nalezeny
dokumenty, z nichž vyplývá, že se zajímal o německá jaderná zařízení.
- Dne 1 5. dubna rezignovala na svou pozici belgická ministryně dopravy Jacqueline Galant.
Ministryně byla pod silným tlakem poté, co byla obviněna z ignorování reportů EU, které
varovaly před slabým zabezpečením belgických letišť.
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