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Událost týdne:  

17. ledna oznámila Mezinárodní agentura pro atomovou energii, že Irán splnil požadavky loňské 
dohody o svém jaderném programu. Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci  
a bezpečnostní záležitosti Federica Mogherini společně s americkým ministrem zahraniční 
Johnem Kerrym vzápětí oznámili, že USA i EU ruší sankce vůči Iránu. V případě USA se však jedná 
pouze o pozastavení „ jaderných“  sankcí, navíc stále zůstávají v  platnosti některá opatření, 
například zákaz pro americké občany a společnost i obchodovat s Íránem. USA ovšem v ten samý 
den uvalily na Írán nové sankce kvůli nedávnému testu balistické rakety.  

11 . ledna informovala ČTK s odvoláním na deník The Local, že ve Švédsku docházelo  
v předchozích letech k zamlčování informací o sexuálních útocích páchaných imigranty.   
K napadení mělo dojít během hudebního festivalu pro mládež We Are Sthlm v letech 2014 a 
2015. Policisté tehdy měli mít informace o možných útočnících, veřejnost však neinformovali. 
Švédská policie se po zveřejnění kauzy zavázala, že zamlčování těchto informací prověří.  

11 . ledna prohlásil turecký ministr pro evropské záležitosti Volkan Boykir po setkání  
s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem, že země plánuje nabízet syrským 
migrantům pracovní povolení. V současnosti má v Turecku dočasný ochranný status přes dva 
miliony uprchlíků ze Sýrie, kteří však v zemi nemohou získat pracovní povolení. Nová legislativa 
by specifikovala sektory a oblasti, kde by mohli uprchlíci pracovat, a zavedla kvóty na přijímání 
syrských pracovníků. Opatření má sloužit ke snížení migrační vlny mířící do Evropy.  

12. ledna oznámili na tiskové konferenci němečtí ministři vnitra Thomas de Maziére a 
spravedlnosti Heiko Maas, že dojde ke zjednodušení procesů, které umožňují vypovědět cizince, 
dopustí-l i se zločinu. Cizinci budou moci býti vykázáni, pokud se dopustí závažného trestného 
činu jako ublížení na zdraví, sexuálního útoku či napadení polici stů, přičemž by toto opatření 
mělo platit  i pro nezletilé přistěhovalce. Zpřísnění se dotkne i žadatelů  
o azyl, kterým nebude udělen azyl, budou-l i odsouzení k jednomu a více letům vězení. Podle 
současné úpravy není azyl udělen v případě, že dojde k uděl ení tříletého či vyššího trestu. Nová 
opatření jsou reakcí na silvestrovské útoky v některých německých městech.  

13. ledna uvedl Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise (EK), že bude sledován stav 
právního státu v Polsku. Prohlášení bylo uveřejněno po jednání EK, které se mj. zabývalo novými 
polskými zákony o ústavním soudu a veřejnoprávních médiích, které v  rámci EK vzbudily obavy 
o jejich soulad s právem EU. Problematikou se na žádost Evropské komise zabývají právníci Rady 
Evropy. SOUčasný postup EK je prvním krokem v proceduře, která může vést až k  omezením 
práv člena EU. O dva dny později předseda EK Jean Claude Juncker prohlásil, že není třeba 
situaci dramatizovat a uvažovat rovnou o potrestání země, nicméně že doufá, že Polsko bere 
nastanuvší situaci vážně. 

Telegraficky 

- Dne 14. ledna oznámila Evropská investiční banka, že pozastavuje udělování úvěrů 
koncernu Volkswagen kvůli emisnímu skandálu.  

- Dne 17. ledna zveřejnil britský Mail on Sunday výsledky průzkumu, který ukazuje, že 53 %  
respondentů je pro vystoupení Velké Británie z EU. 
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