Týden
v evropské politice (23. 5. – 29. 5. 201 6)
Událost týdne:
25. května byla zpět na Ukrajinu vrácena pilotka Nadija Savčenková, která byla po dva roky
vězněna v Rusku a odsouzena k 22 letům vězení. Kyjev ji vyměnil za dva ruské vojáky, kteří
byli odsouzeni na Ukrajině. Podle politologů by úspěšná výměna mohla předznamenat
zmírnění napětí ve vztazích obou států.

23. května oznámil mluvčí Evropské komise (EK) Margaritis Schinas, že EK i nadále
spolupracuje s polskou vládou na řešení krize spojené s polským ústavním soudem. EK tak
nesplnila svou výhružku z minulého týdne, že vůči Varšavě podnikne další kroky, nedojde-li
k výraznějšímu postupu v této záležitost.
23. května prohlásil Manuel Navarrete Paniagua, ředitel protiteroristické sekce Evropského
policejního úřadu (Europol), že dochází ke zneužívání uprchlické krize teroristy, aby se jim
podařilo dostat na území EU. Podobně už se v minulosti vyjádřil i ředitel německé
kontrarozvědky Hans-Georg Maassen.
24. května schválil nizozemský parlament zákon, který umožňuje odebrat občanství
radikálním islámským bojovníkům, kteří mají dvojí občanství. Ministr spravedlnosti bude
moci i zakázat vstup takového občana do země. Doposud z Nizozemska odcestovalo
přibližně 220 osob, které se zapojili do bojů v Sýrii či Iráku, zpět se jich odhadem vrátilo asi
čtyřicet.
25. května informovala agentura DPA s odvoláním na Amnesty International, že dvanáct
členských zemí EU porušuje zákaz vývozu zbraní do Egypta. Patří mezi ně Bulharsko, Česká
republika, Itálie či Německo. Ministerstvo zahraničí ČR odmítlo, že by po roce 201 3, kdy byl
zákaz přijat, udělilo povolení k vývozu zbraňového materiálu do Egypta.
26. května oznámil řecký ministr veřejného pořádku Nikos Toskas, že byla dokončena
evakuace prozatímního uprchlického tábořiště v Idomeni u hranic s Makedonií. Již o den
později však informovala agentura DPA, že se v blízkosti původního místa začalo tvořit další
tábořiště uprchlíků v areálu nepoužívaných průmyslových budov.
27. května prohlásil během své návštěvy Řecka ruský prezident Vladimir Putin, že Rusko
bude muset odpovědět na stavbu amerického protiraketového štítu v Evropě. Z toho
důvodu se na " ruské mušce" ocitnou Rumunsko a Polsko. Během své návštěvy Putin uzavřel
s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem několik dohod o spolupráci v oblasti vědy,
školství či turistiky. Putin zároveň prohlásil, že do budoucna vidí prostor pro spolupráci v
energetické oblasti a slíbil ruské investice do řecké infrastruktury.
Telegraficky
- Dne 26. května proběhla ve Francii další série protestů proti reformě zákoník u práce.
Premiér Manuel Valls protestujícím vzkázal, že je možní učinit nějaké změny,
nicméně reformu jako celek rušit nehodlá.
- Dne 27. května informoval deník Financial Times, že v rámci EU už několik týdnů
probíhají jednání o postupu v případě, že by Velká Británie z Unie vystoupila. Jedním
z projednávaných opatření má být posílení integrace v oblasti obrany a bezpečnosti.
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