Týden
v evropské politice (9. 5. – 1 5. 5. 201 6)
Událost týdne:
9. května přijal rakouský prezident Heinz Fischer rezignaci Wernera Faymanna na post
kancléře rakouské vlády. W. Famyann zároveň rezignoval na předsednické křeslo v sociální
demokracii (SPÖ). Překvapivý krok bývalý kancléř odůvodnil ztrátou podpory ve straně, jež
následovala po neúspěchu stranického kandidáta v prezidentské volbě. Stranu prozatímně
vede vídeňský starosta Micheal Häulp, jenž v pátek 13. května po jednání stranických špiček
oznámil, že se nástupcem W. Faymanna stane Christian Kern, ředitel rakouských drah.
9. května informovala ČTK s odvoláním na německý list Bild, že v rámci EU byly zahájeny
debaty o alternativním řešení uprchlické krize, které by nahradilo dohodu s Tureckem.
Ankara minulý týden prohlásila, že nehodlá splnit všechny podmínky pro vízovou liberalizaci
s EU. Zároveň dlouhodobě prohlašuje, že pokud nebude vízový režim od června uvolněn,
přestane plnit dohodu o navracení uprchlíků. V EU proto podle Bildu rostou obavy, že dohoda
nakonec padne.
1 1 . května debatoval Evropský parlament o nejnovějším návrhu Evropské komise na reformu
azylového systému EU. Poslanci se shodli na nutnosti revize systému, ale variantu
navrhovanou Evropskou komisí odmítli jako nedostatečnou. Zmíněný návrh obsahoval
kupříkladu možnost, aby se státy mohly vykoupit z participace na krizovém mechanismu na
přerozdělování uprchlíků.
1 1 . května informovala britská BBC o zvýšení stupně ohrožení ze stupně dva (mírné ohrožení)
na tři (značné, pravděpodobnost útoku) v Anglii, Skotsku a Walesu v souvislosti se situací
v Severním Irsku. Obavy v posledních měsících vyvolává skupina Nová Irská republikánská
armáda, které proklamovala, že je připravena „ znovu zahájit válku s odvěkým nepřítelem
našeho národa.“
1 1 . května oznámila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, že se Panama připojila
k mezinárodní dohodě o automatické výměně finančních informací. Dohoda se snaží docílit
zamezení daňových úniků. Automatická výměna informací by dle plánu měla začít od září
201 8. Svůj podpis prozatím připojila takřka stovka zemí. Mezi posledními signatáři jsou kromě
Panamy i Bahrajn, Libanon, Nauru či Vanuatu.
1 3. května schválil německý Spolkový sněm zařazení Maroka, Alžírska a Tuniska mezi tzv.
bezpečné země. Pokud tento návrh schválí i Spolková rada, bude pro občany těchto zemí
obtížnější získat v Německu azyl. Opoziční strany nařízení kritizovaly, jelikož podle nich
v těchto zemích stále dochází k porušování lidských práv.
Telegraficky
- Dne 1 2. května potvrdila Rada EU rozhodnutí Evropské komise o prodloužení kontrol
na vnitřních hranicích EU o dalších šest měsíců. Nařízení se týká Dánska, Německa,
Rakouska, Švédska a Norska.
- Dne 1 3. května informovala agentura Frontex, že oproti předchozímu měsíci dorazilo
v dubnu do Řecka o 90 % méně migrantů. Mezi důvody podle agentury patří dohoda
Evropské unie s Tureckem i přísnější kontroly na makedonsko-řeckých hranicích.
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