Týden
v evropské politice (1 8. 4. – 24. 4. 201 6)
Událost týdne:
22. dubna zveřejnil britský deník Daily Telegraph slova amerického prezidenta Baracka Obamy,
který se vyslovil pro setrvání Británie v EU, kterou vnímá jako garanta „ míru, stability a
prosperity na starém kontinentu.“ Odchodem země z Evropské unie by byly podle něj oslabeny
nejen Británie a EU, ale i celý Západ.
1 9. dubna pohrozil turecký premiér Ahmet Davutoglu, že pokud nedojde k uvolnění vízového
styku s EU do června, jak bylo domluveno, přestane Turecko plnit svou část dohody o navracení
uprchlíků. Předseda evropské komise Jean-Claude Juncker reagoval ujištěním, že se na
liberalizaci vízového režimu pracuje, nicméně je nutné, aby Turecko splnilo všechny podmínky.
Prozatím Ankara splnila polovinu ze 72 podmínek.
1 9. dubna prohlásil předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, že příčinou rostoucího
euroskepticismu mezi obyvateli členských zemí jsou přílišné zásahy EK do běžného života lidí.
Domnívá se, že by se rozhodování o některých záležitostech mělo vrátit zpět do pravomocí
členských států.
20. dubna informovala agentura Reuters o rozhodnutí norského soudu, který v několika bodech
vyhověl stížnosti Anderse Breivika odsouzeného za teroristický útok spáchaný v červenci 201 1 ,
jenž si stěžoval na podmínky své vazby. Soud rozhodl, že byla porušena některá práva
odsouzeného zakotvená v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle soudu
došlo k porušení držením odsouzeného v samovazbě či nedostatkem pozornosti, které norské
zařízení věnovalo jeho psychickému zdraví.
20. dubna oznámil francouzský premiér Manuel Valls, že vláda chce prodloužit výjimečný stav
v zemi o další dva měsíce do 26. července. Za hlavní důvod uvedl konání fotbalového
mistrovství Evropy, které bude ve Francii probíhat od 1 0. června do 1 0. července.
21 . dubna jednali ministři vnitra EU o opatřeních, která by měla pomoci s řešením uprchlické
krize. Zástupci států EU podpořili vznik pohraniční stráže, postavili se však proti oběma
variantám na stálý přerozdělovací mechanismus EU, jež navrhla Evropská komise.
22. dubna zveřejnila německá televize ARD výsledky průzkumu volebních preferencí
německých voličů společnosti Infratest dimap. Vládní CDU/ CSU kancléřky Angely Merkelové
by v současné době volilo 33 % respondentů, což je nejnižší výsledek za posledních pět let. Za
nižší podporou údajně stojí uprchlická krize a vývoj penzí v Německu.
24. dubna proběhlo v Rakousku první kolo prezidentských voleb. Vítězem se s 36,4 % hlasů stal
Norbert Hofer, který byl navržen pravicově populistickou Svobodnou stranou Rakouska. Do
druhého kola s ním postoupil Alexander Van der Bellen s 20,4 % hlasů, bývalý předseda strany
Zelených. Druhé kolo proběhne 22. května.
Telegraficky
- Dne 20. dubna oznámil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, že následkem
ztroskotání lodi s migranty mířícími k evropským břehům dne 1 8. dubna pravděpodobně
zahynulo až 500 migrantů.
- Dne 20. dubna navrhla Evropská komise zrušení víz pro Ukrajince přijí ždějící do EU. Návrh
by musel schválit evropský parlament a kvalifikovaná většina členských států.
- Dne 21 . dubna potvrdili ministři vnitra EU vznik systému jmenné evidence pasažérů
v letecké dopravě, které minulý týden schválil Evropský parlament.
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