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Událost týdne:   
25. dubna bylo zahájeno další kolo vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství  (TTIP) mezi EU a USA. Strany už si vyměnily většinu návrhů týkajících se projednávaných 
oblastí . Prozatím nejproblematičtější záležitostí zůstává dovoz potravin z USA do EU. Další kolo 

 jednání proběhne v červenci. Celý projekt by měl být dojednán do konce roku 2016.

26. dubna oznámil nejvyšší polský soud, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu i v  případě, 
že bude vláda i nadále odmítat jejich uveřejnění v  úředním věstníku. Spor trvá od té doby, co polský 
ústavní soud prohlásil ve svém usnesení reformu ústavního soudu prosazenou vládní stranou Právo a 
spravedlnost (PiS) za protiústavní. Vláda toto usnesení označila za nezávazné a odmítla je zveřejnit 
v příslušném věstníku. Po oznámení nejvyššího soudu strana PiS prohlásila, že trvá na platnosti 
reformy ústavního soudu a oznámení nejvyššího soudu bagatelizovala. Novou reformu PiS vidí jako 
nutnou proto, aby situace v Polsku reflektovala rozložení sil po volbách z října 2015. 

26. dubna vydal španělský prezidentský palác oficiální prohlášení, ve kterém bylo oznámeno, že král 
Felipe VI. po jednání s představiteli polit ických stran nenavrhl žádného kandidát a na premiéra. 
Podle španělských medií z toho vyplývá, že se budou muset konat nové parlamentní volby. 
Španělsku se novou vládu nepodařilo sestavit od voleb, které proběhly v  prosinci 2015. 

29. dubna informovala agentura DPA, že od počátku roku německá policie evidovala 368 útoků na 
ubytovny pro žadatele o azyl. Spolkový kriminální úřad uvedl, že cílem těchto útoků  je vyvolat 
„ atmosféru strachu.“  Zároveň přiznal, že nemá dostatečné kapacity na to, aby mohl útokům 
předcházet , a nepředpokládá, že by se se snižováním počtu žádostí  o azyl snižovala frekvence těchto 
útoků.  

30. dubna předala expertní komise finské vládě výsledky šetření, které se zabývalo možnými 
následky vstupu Finska  do NATO. Podle komise by v případě finského vstupu bylo nutné počítat 
s ostrou reakcí Moskvy. Nejlepší by pro Finsko dle komise bylo vstoupit současně s  doposud 
neutrálním Švédskem, které členství  v Alianci též zvažuje. Nejhorším scénářem by dle zprávy bylo, 
kdyby do NATO vstoupilo pouze Švédsko, Finsko by tím bylo vystaveno izolaci a bezpečnostnímu 
riziku. Většina obyvatel Finska je proti vstupu do NATO. 

Dne 30. dubna bylo o půlnoci vyhlášeno úplné příměří  na východě Ukrajiny. Podle agentury TASS jej 
ohlásila kontaktní skupina jednající v Minsku. Již první den však bylo hlášeno jeho porušování . Od 
vypuknutí bojů v dubnu 2014 bylo příměří vyhlášeno již osmkrát, nikdy ale nevydrželo.  

Telegraficky 
- Dne 25. dubna byla otevřena stanice metra Maalbeek, která se dne 22. duna stala terčem 

teroristického útoku, při němž zahynulo 16 l idí. O několik dní později  byla částečně 
zpřístupněna i  příletová hala belgického letiště Zaventem, kde teroristé zaútočil i  v ten samý 
den. 

- Dne 27. dubna odhlasovala Národní rada SR udělení důvěry nové vládě premiéra Fica. 
Hlasování se kvůli hospitalizaci nezúčastnili předsedové dvou nejsilnějších  koaličních stran 
Robert Fico (Směr-SD) a Andrej Danko (SNS).  

- Dne 28. dubna oznámil obhájce Nadiji Savčenkové, že byla dokončena polit ická část jednání o 
jejím vydání na Ukrajinu. Před samotnou výměnou je potřeba dojednat technické detaily, což 
bude dle jeho názoru trvat několik týdnů.  


