Týden
v evropské politice (1 1 . 7. – 1 7. 7. 201 6)
Událost týdne:
1 3. července se novou britskou premiérkou stala Theresa Mayová. Její předchůdce David
Cameron ji svůj post předal poté, co ze souboje o pozici předsedkyně Konzervativní strany, a
tedy i premiérky, odstoupila Andrea Leadsomová.
1 2. července potvrdili ministři financí zemí EU, že Španělsko a Portugalsko nepodnikly
dostatečné kroky ke snížení deficitu svých rozpočtů. Evropské komisi tak začala ubíhat
dvacetidenní lhůta, během které by měla proti zmíněným zemím navrhnout sankce.
1 2. července se uskutečnilo první shromáždění příznivců nově založeného francouzského
hnutí En Marche! ministra ekonomiky a financí Emmanuella Macrona. Některá média ho
označují za potenciálního protikandidáta Francois Hollanda v příštích prezidentských
volbách.
1 4. července zaútočil mladý muž během oslav francouzského státního svátku v městě Nice,
kde do slavících lidí najížděl nákladním automobilem. Způsobil tak smrt nejméně 84 lidí a
dalších 200 zranil. Policie útočníka zneškodnila. Prezident Hollande v reakci na událost
prodloužil výjimečný stav ve Francii o další tři měsíce.
1 4. července zveřejnila britská premiérka Theresa Mayová nové obsazení svého kabinetu.
Odstoupivší kandidátka na premiérský post Andrea Leadsomová byla jmenována ministryní
životního prostředí. Kontroverze vyvolalo jmenování Borise Johnsona, bývalého londýnského
starosty a hlavní tváře britské kampaně za vystoupení z EU, ministrem zahraničí. Média
poukazují na to, že velká část kabinetu je nyní obsazena zastánci tzv. brexitu. David Davis,
ministr pro brexit, následně oznámil, že předpokládá vystoupení Velké Británie z EU na
sklonku roku 201 8. Uvedl také, že je možné, že někteří občané ostatních členských států EU
žijící v zemi budou muset Británii po jejím odchodu z EU opustit.
1 5. července byl částí turecké armády zahájen pokus o vojenský převrat. Údajně měl za cíl
sesadit prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, a to kvůli autokratickému charakteru
současného režimu a narušení vlády práva. Již následujícího dne premiér Binali Yildirim
oznámil, že státní složky mají situaci pod kontrolou. Dění v Turecku mělo doposud za
následek 290 mrtvých a minimálně 1 400 zraněných. Zároveň byly zahájeny čistky, v jejichž
rámci byli zatčeni členové nejvyššího správního soudu, zadrženo několik tisíc vojáků a
propuštěny takřka tři tisíce soudců. Některé média spekulují, že převrat byl zinscenován
prezidentem Erdoganem s cílem upevnit moc v zemi.
Telegraficky
- Dne 1 2. července schválila Evropská komise novou dohodu mezi EU a USA o
ochraně soukromí a výměně dat Privacy Shield.
- Dne 1 2. července došlo na jihu Itálie ke srážce dvou vlaků, jež měla za následek
smrt 27 lidí. Podle agentury ANSA bylo neštěstí pravděpodobně zapříčiněno
lidskou chybou.
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