Týden
v evropské politice (25. 7. – 31 . 7. 201 6)
Událost týdne:

26. července vtrhli dva ozbrojení muži do kostela ve francouzské obci Saint -Étienne du
Rouvray, kde zadrželi pět lidí. Útočníci zavraždili místního kněze a následně vyšli s ostatními
rukojmími ven, kde byli zastřeleni přivolanou policií. Jeden z útočníků byl již dříve sledován
francouzskou policií kvůli snaze vycestovat do Sýrie na f alešný pas. K činu se přihlásila
organizace Islámský stát (IS). Podle některých odborníků je však možné, že útoky poslední
doby konají osamocení extremist é bez faktických kontaktů na IS, jejichž činů organizace
pouze využívá k propagandistickým účelům.
26. -31 . července proběhly v polském Krakově Světové dny mládeže. Celkově se akce
zúčastnilo přes 2,5 milionu lidí ze 1 87 států světa. Setkání věřících se zúčastnil i papež
František, který na závěr vyzval, aby lidé nespojovali islám s násilím. Útoky poslední doby
jsou dle něj činy fundamentalistů, kteří jsou v každé náboženské skupině.
27. července oznámil první místopředseda Evropské komise (EK) Franz Timmermans, že i přes
dílčí kroky polské vlády se EK stále obává o vývoj právního státu v Polsku. Představil proto
několik doporučení, které by k řešení krize polského ústavního soudu mohlo přispět. Mezi
nimi je publikace rozhodnutí ústavního soudu z 9. prosince 2009 tykající se působení
soudců, kteří byli vybráni předchůdkyní současné vlády. Polsko by mělo EK do tří měsíců
informovat o dalším vývoji situace.
28. července byl zveřejněn audit postupu Mezinárodní měnového fondu (MMF) během
dluhové krize v Evropě. Dle jeho závěrů nepřistupoval MMF ke všem státům stejně.
Kritizován byl kupříkladu příliš „ měkký“ přístup k Řecku. MMF bylo také doporučeno, aby
„ minimalizoval prostor pro politickou intervenci.“ Generální ředitelka fondu Christine
Lagardeová jakékoliv politické zásahy do činnosti MMF odmítla.
31 . července se v německém Kolíně nad Rýnem uskutečnila demonst race na podporu
prezidenta Erdogana, které se účastnilo na 40 tisíc lidí. Policie neevidovala žádné závažnější
incidenty. Ústavní soud před jejím konáním zakázal živý přenos zdravice tureckého
prezidenta demonstrantům, aby bylo předejito vyhrocení situace.
31 . července zveřejnila německý list Franfurter Allgemeine Zeitung rozhovor s tureckým
ministrem zahraničí Mevlütem Çavuşoglu, který prohlásil, že Ankara zruší dohodu s EU o
migrantech v případě, že do října nebude umožněn bezvízový styk Turecka se zeměmi
schengenského prostoru. Mluvčí Evropské komise prohlásila, že zrušení vízové povinnosti
bude možné jedině v případě, že budou splněny všechny podmínky.
Telegraficky
- Dne 25. července informoval německý list Osnabrücker Neue Zeitung, že Spolkový

kriminální úřad obdržel 41 0 udání na podezření z terorismu mezi žadateli o azyl.
Vyšetřování bylo zahájeno v 60 případech.
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