Týden
v evropské politice (1 8. 1 . – 24. 1 . 201 6)
Událost týdne:
20. ledna přijala rakouská vláda rozhodnutí o zavedení maximálních kvót žadatelů o azyl. V letošním
roce přijme pouze 37 500 žádostí. Celkově do roku 201 9 je Rakousko ochotné přijmout maximálně
1 27 500 žadatelů. O postupu pro případ, že by bylo více žadatelů, se zatím rozhoduje. Jednou
z uvažovaných možností je vybudování zón v pohraničí, kde by nadlimitní žadatelé čekali. V loňském
roce přijalo Rakousko 90 tisíc žadatelů, podle vicekancléře Reinholda Mitterlehnera velké množství
uprchlíků přetěžuje rakouský systém.
1 8. ledna informovalo policejní prezidium v Kolíně nad Rýnem, že došlo k obvinění prvního muže
kvůli sexuálnímu napadení, jež se událo o silvestrovské noci. U mladého muže alžírského původu,
ubytovaného na uprchlické ubytovně, byly nalezeny dva mobily ukradené té noci. Kvůli útokům
z noci z 31 . prosince na 1 . ledna bylo podáno 776 trestních oznámení, přibližně polovina z nich je kvůli
sexuálnímu napadení. Prozatím policie podezřívá 20 lidí, z nichž sedm je umístěno ve vazbě.
20. ledna byla moldavským parlamentem schválena nová koaliční vláda Pavla Filipa. Vzápětí do
budovy parlamentu vtrhli demonstranti, kteří se sešli na protest proti hlasování. Situaci uklidnil až
příjezd policie. Moldavsko bylo bez vlády od října 201 5, kdy byla proevropské vládě Valeria Streletse
vyslovena nedůvěra kvůli finančnímu skandálu.
21 . ledna oznámil německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, že Německo kvůli přílivu uprchlíků
neukončí kontroly na hranicích v polovině února, jak bylo plánováno, ale že je prodlouží prozat ím na
neurčito. Proti opatření se však vyslovily Německá průmyslová a obchodní komora či Německý
odborový svaz s poukazem na to, že povede k miliardovým ztrátám německých podniků.
22. ledna zveřejnil londýnský soud závěry vyšetřování smrti bývalého ruského agenta Alexandra
Litviněnka, jenž v roce 2006 zemřel na otravu poloniem. Ze zprávy vyplývá, že A. Litviněnko byl
pravděpodobně zavražděn agenty ruské tajné služby FSB, přičemž akci měl schválit ruský prezident
Vladimir Putin. Britský premiér David Cameron v této souvislosti připustil možnost přijetí dalších
opatření vůči Rusku.
22. ledna potvrdila portugalská vláda kandidaturu Antónia Guterresa, který byl v letech 1 995-2002
premiérem v Portugalsku, na post generálního tajemníka OSN. A. Guterresa působil v rámci OSN
v letech 2005-201 5 jako Vysoký komisař OSN pro uprchlíky. Prozatím svou kandidaturu ohlásil bývalý
slovinský prezident Danil Turek a dvě bulharské kandidátky, Irina Bokovová, generální ředitelka OSN
pro výchovu, vědu a kulturu, a Kristalina Georgievová, místopředsedkyně Evropské komise.
22. ledna informovala ČTK o ruském plánu na vytvoření čtyř nových divizí v rámci ruské armády. ČTK
se odvolává na agenturu RIA Novost, která získala informace od vrchního velitele pozemních vojsk
generálporučíka Oleg Saljukova. Ten krok odůvodnil zvýšením intenzity manévrů členských zemí
NATO.
23. ledna proběhly ve třech desítkách polských měst demonstrace proti krokům vlády strany Právo a
spravedlnost. Protesty, jichž se zúčastnilo několik tisíc lidí, byly organizovány Výborem pro obranu
demokracie. Podle protestujících vláda svými kroky narušuje základy demokratického zřízení
v Polsku. Ta však kritiku odmítá s tím, že jde pouze o nutné kroky, jež mají napravit situaci v zemi po
osmi letech vlády Občanské platformy.
Telegraficky
-

Dne 24. Ledna byl novým portugalským prezidentem zvolen profesor práva Lisabonské
univerzitě a politický komentátor Marcelo Rebelo de Sousa.
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