Týden
v evropské politice (30. 5. – 5. 6. 201 6)
Událost týdne:
1 . června způsobily vydatné deště v Bavorsku záplavy, které si vyžádaly několik lidských obětí.
Problémům spojeným s přívalovými dešti čelili i ve Francii. V Paříži bylo uzavřeno několik ulic v centru
města a bylo evakuováno přibližně 20 tisíc lidí. Situace se začala zlepšovat až ke konci týdne.
Ve Francii jsou prozatím hlášeny čtyři oběti vodního živlu, v Německu se jejich počet vyšplhal na
jedenáct. Problémy byly hlášeny též z Belgie, Rakouska a Rumunska.
31 . května byl zveřejněn kodex chování, na jehož vzniku pracovala Evropská komise společně s
internetovými společnostmi Facebook, Twitter a Google. Jeho cílem je zamezit šíření nenávistných
projevů na internetu. Firmy přislíbily, že se budou snažit do 24 hodin zkontrolovat zveřejněný obsah.
Pokud by nevyhovoval zásadám kodexů, bude odstraněn či deaktivován přístu p k němu. Podle
eurokomisařky Věry Jourové kodex reaguje na teroristické ú toky, které byly v nedávné době
spáchány v Evropě. Sociální sítě jsou dle ní místem, které „ teroristické skupiny využívají
k radikalizaci mladých lidí a… šíření násilí a nenávisti.“ Některé společnosti však kodex kritizují, jelikož
se domnívají, že podkopává svobodu slova a blíží se v některých ohledech cenzuře.
1 . června uvedla tisková mluvčí Angely Merkelové, že německá kancléř ka „ nevidí vůbec žádný
důvod“ k tomu, aby došlo ke zmírnění sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko kvůli ukrajinské krizi.
Potvrdila tak nejednotu, která panuje v německé vládě, jelikož se pro postupné uvolňování sankcí
nedávno vyslovil vicekancléř Sigmar Gabriel. O dalším osudu sankcí musí představitelé EU
rozhodnout do konce července, kdy sankcím v současné podobě skončí platnost.
1 . června oznámil první místopředseda Evropské komise (EK) Frans Timmermans, že bylo do Polska
odesláno kritické hodnocení stavu právního státu v zemi. Podle místopředsedy EK jsou v Polsku tři
hlavní problémy, jež se prozatím nepodařilo vyřešit – jmenování ústavních soudců, novela zákonů o
ústavním soudu a ústavnost některých zákonů, kupříkladu zákonů týkajících se médií. Polská vláda by
EK měla na hodnocení odpovědět do dvou týdnů. Zbigniew Ziobro, polský ministr spravedlnosti,
označil zprávu EK za překvapující a „ jednostranný názor, který podává překroucený obraz.“ Polský
ministr zahraničí Witold Wysczykowski ji zas nazval „ nezávazným názorem.“
1 . června byla ve Francii zahájena stávka železničních zaměstnanců, která má vládu donutit k odvolání
reformy pracovního práva. Železniční odbory se tak přidaly ke stávce zaměstnanců ropných rafinérií,
která ochromila zásobování benzínových stanic v zemi. Zároveň bylo oznámeno, že od následujícího
týdne plánují do stávky vstoupit i piloti Air France. Ministr dopravy označil počínání odborů za
nezodpovědné, neboť stávky přicházejí ve chvíli, kdy má Francie hostit mistrovství Evropy ve fotbale.
2. června schválil Německý spolkový sněm usnesení, ve kterém označuje vraždění Arménů Osmanskou
říší v roce 1 91 5 za genocidu. V reakci na rezoluci Turecko odvolalo svého velvyslance. Turecký
prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že tento krok bude mít negativní vliv na vzájemné vztahy.
3. června uvedla agentura Interfax, že Moskva plánuje v reakci na zvyšující se aktivitu NATO v blízkosti
ruských hranic posílit své vojenské síly na západě Ruska. O den dříve však generální tajemník NATO
Jens Stoltenberg prohlásil , že Severoatlantická aliance nechce svými činy provokovat Rusko a má
zájem na vedení konstruktivního dialogu s ním, musí však reagovat na protiprávní kroky, jakým byla
kupříkladu anexe Krymu.
Telegraficky
- Dne 4. června oznámil předseda Svobodné strany Rakouska Heinz-Christian Strache, že strana
hodlá napadnout výsledky prezidentských voleb, ve kterých těsně prohrál její kandidát
Norbert Hofer.
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