Týden
v evropské politice (4. 7. – 1 0. 7. 201 6)
Událost týdne:
6. července byla zveřejněna zpráva vyšetřovací komise vedené Johnem Chilcotem, kter á
zkoumala britské zapojení do války v Iráku. Ze závěrů vyplývá, že dle komise nebyly před
invazí vyčerpány všechny mírové prostředky řešení situace a že vláda podcenila důsledky
zásahu, ale obvinění, že by úmyslně klamala veřejnost či parlamentu, nepadlo. Tehdejší
premiér Tony Blair na sebe vzal plnou zodpovědnost za kroky vlády, uvedl však, že stále
věří, že zásah v Iráku byl správnou věcí.
4. července oznámil předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage,
že rezignuje na předsednický post ve straně. Za důvod uvedl, že již dosáhl svého cíle –
vystoupení Velké Británie z EU. Europoslanecký post opouštět nehodlá, aby mohl
podporovat na další protievropské strany v zemích EU a dohlížet na jednání o odchodu
Velké Británie. Evropští politici jeho krok označili za zbabělý, jelikož odchází za nepřehledné
situace, za níž je zodpovědný.
5. července rozhodla rakouská vláda, že se nové druhé kolo prezidentských voleb uskuteční
2. října. Mandát současného prezidenta Heinze Fishera vypršel 8. července. Od té doby
přešly prezidentské pravomoci na předsednictvo parlamentu.
5. července informovala agentura ČTK o článku New York Times (NYT), který se zabýval
situaci v polských médiích. NYT uvedly, že podle jedné ze dvou polských novinářských
asociací dostalo od přijetí nového mediálního zákona výpověď či samo odešlo ze státní
televize (TVP) přes 1 60 zaměstnanců kvůli rozdílnému pohledu na zpravodajství. Podle
průzkumu agentury Nielsen klesl zájem Poláků o dlouhá léta nejoblíbenější kanál státní
televize TVP1 oproti předchozímu roku o 20 % . Nový ředitel TVP Jacek Kurski označil
výsledky průzkumu za zmanipulované.
7. července zůstaly po proběhnuvších hlasováních pouze dvě kandidátky na post
předsedkyně Konzervativní strany, a tedy i premiérky. Jedná se o ministryni vnitra Therese
Mayovou a náměstkyni ministryně energetiky Andreu Leadsomovou.
8. července byl ve Varšavě zahájen summit NATO. Na něm členské státy potvrdily svou
připravenost hájit území všech členských zemí v případě napadení. Potvrzeno bylo též
vyslání mezinárodních jednotek do pobaltských států a Polska. Tento krok má ukázat Rusku,
že v případě útoku se za napadené státy postaví celá Severoatlantická aliance.
8. července schválily zástupci členských států EU dohodu Privacy Shield o předávání
osobních dat mezi USA a EU, která nahrazuje dohodu Safe Harbour zneplatněnou Soudním
dvorem EU. Podle Evropské komise nová úprava zajist í vysokou ochranu osob i právní
jistotu pro podnikatele, kritici však projektu vytýkají, že evropská data nechrání
dostatečně.
Telegraficky
- Dne 5. července oznámil maďarský prezident János Áder, že se 2. října uskuteční
referendum o povinných kvótách EU na přerozdělení migrantů.
- Dne 8. července podepsala Evropská unie se Severoatlantickou aliancí dohodu o
užší spolupráci, která by měla probíhat v oblastech kybernetické bezpečnosti,
hybridních hrozeb či námořní spolupráci.
© CEVRO, z. s. 2016
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Anežka Fuchsová

