Týden
v evropské politice (6. 6. – 1 2. 6. 201 6)
Událost týdne:
7. června měl být poslední den, kdy bylo možné, aby se britští voliči registrovali k účasti
v referendu o britském setrvání v EU. Několik hodin před ukončením registrací však systém
zkolaboval kvůli několikanásobnému zvýšení počtu registrujících se voličů. Z toho důvodu vláda
prosadila prodloužení lhůty o další dva dny. Zástupci kampaně za vystoupení Velké Británie
obvinili vládu, že tím chtěla získat na poslední chvíli se registrující mladé voliče, u kterých je
pravděpodobné, že budou hlasovat pro setrvání v EU. Podnikatel Arron Bank, zástánce odchodu
z EU, oznámil, že zvažuje podniknutí právních kroků proti prodloužení lhůty k registraci, neboť
se dle něj jednalo o protiústavní krok.
7. června rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, že soudy nesmí odsoudit migranty, kteří nelegálně
překročí hranice schengenského prostoru, k trestu odnětí svobody. Státy by měly upřednostnit
tzv. návratovou směrnici, podle které musí nelegální migranti zemi do 30 dní opustit, nebo
mohou být nuceně vyhoštěni.
7. června představil místopředseda Evropské komise (EK) Frans Timmermans další z plánů EK na
boj s migrační krizí. Africké a blízkovýchodní státy, které by byly ochotny přijímat neúspěšné
žadatele o azyl, by dosáhly výraznější podpory a těsnější spolupráce s EU. Cílem EK je, aby se
uprchlíci usazovali v oblastech blízkých jejich původní vlasti a neumírali tak na cestě do Evropy
přes Středozemní moře. Do roku 2020 by mělo být pro potřeby plánu vynaloženo 8 miliard eur.
8. června informovala agentura TASS o prohlášení generálního tajemníka Organizace dohody o
kolektivní bezpečnosti (ODKB) Nikolaje Borďužy, podle kterého má Rusko v plánu vybudovat
systém protivzdušné obrany v zemích, které jsou v ODKB zapojeny. Podobný systém už Rusko
vybudovalo ve spolupráci s Běloruskem a Kazachstánem, o dalších již jedná s Arménií,
Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Rozhodnutí má být reakcí na budování protiraketového štítu
NATO, který má chránit členy Aliance před případným útokem z Blízkého východu. Rusko toto
vysvětlení odmítá a považuje jej za ohrožení svých bezpečnostních zájmů.
9. června zveřejnil německý Spolkový kriminální úřad statistiky kriminality za první čtvrtletí roku
201 6. Podle nich spáchali migranti během prvních tří měsíců celkem 69 tisíc trestných činů, což
odpovídá průměrné zločinnosti v zemi. Mezi přistěhovalci je vyšší kriminalita evidovaná u lidí ze
západního Balkánu, Gruzie a Maroka, nízká naopak u Syřanů či Iráčanů.
9. června uvedly řecké úřady, že od počátku roku vrátily do Turecka více než 1 500 uprchlíků, 498
z nich na základě dohody mezi EU a Tureckem, zbylých 1 048 bylo odesláno na základě řeckoturecké bilaterální dohody.
9. června podepsal slovenský přepravce zemního plynu Eustream memorandum o porozumění
s bulharskou společnosti Bulgartransgaz týkající se připravovaného projektu plynovodu Eastring.
Projekt plynovodu má status projektu společného zájmu EU. Eastring umožní dodávky plynu ze
západní Evropy na Balkán a do Turecka.
Telegraficky
- Dne 6. června oznámil německý prezident Joachim Gauck, že se nebude v dalších
prezidentských volbách snažit obhájit svůj post z důvodu svého vysokého věku.
- Dne 7. června informovala ČTK s odvoláním na agenturu Reuters, že Francouz zadržený
předchozí týden ukrajinskými úřady pravděpodobně není teroristou, nýbrž členem
skupiny zabývající se pašováním zbraní.
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