Týden
v evropské politice (8. 8. – 1 4. 8. 201 6)
Událost týdne:
1 1 . srpna potvrdila Rada bezpečnosti (RB) OSN na svém zasedání území nedotknutelnost a
svrchovanost Ukrajiny. Rusko s výrokem vyjádřilo svůj nesouhlas. Záležitostí se RB zabývala na
ukrajinský návrh poté, co byla Ukrajina obviněna ze zabití dvou ruských vojáků na Krymu. O den
později uvedl ruský premiér Dmitrij Medveděv, že kvůli aktuálnímu zhoršení vztahů nevylučuje
možnost přerušení diplomatických vztahů s Ukrajinou. Rusko už odvolalo schůzku tzv. normandské
skupiny (Rusko, Ukrajina, Německo, Francie), kt erá se měla uskutečnit na začátku září, a posílilo své
jednotky na Krymu o obranný raketový systém S-400 Triumf. Ukrajina na hranicích poloostrova
posílila svou vojenskou přítomnost.
9. srpna informoval Český rozhlas, že polská vláda odmítá obnovit tzv. ma lý pohraniční styk na své
hranici s Ruskem v kaliningradské oblasti. Opozice rozhodnutí kritizuje a poukazuje na škody tím
způsobené polským podnikům v pohraničí. Vláda se však odvolává na bezpečnostní riziko.
9. srpna se setkal ruský prezident Vladimir Putin se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem
Erdoganem. Prezidenti se shodli na opětovném obnovení vztahů, které utrpěly v loni na podzim, když
Turecko sestřelilo ruský bombardér u turecko-syrských hranic. Moskva slíbila postupné zrušení
sankcí vůči Ankaře, postavení první jaderné elektrárny v Turecku a rychlou realizaci projektu Turkish
Stream, jenž má nahradit neuskutečněnou stavbu plynovodu South Stream.
1 0. srpna upozornila ČTK na aktuální vydání časopisu Statistika & My, kde Český statistický úřad
informuje o zadlužení jednotlivých zemí EU. Kritériu udržovat veřejné zadlužení pod 60 % HDP
dostálo pouze 1 4 z 1 9 zemí platících eurem. Z těch ostatních jej splňuje zemí šest (Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko). Veřejné zadlužení v celé Evropské unii loni činilo
85,2 % HDP.
1 2. srpna prohlásila Světová obchodní organizace (WTO), že Rusko v některých případech uvalilo
příliš vysoká cla na dovoz zemědělských a zpracovatelských výrobků pocházejících z Evropské unie.
Spor mezi EU a Ruskem trvá již od roku 201 4. Moskva po oznámení WTO prohlásila, že většinu cel již
snížila, u ostatních se tak stane v blízké době.
1 3. srpna napadl mladý Švýcar cestující ve vlaku blízko lichtenštejnských hranic , kde nožem a
hořlavou tekutinou zranil šest lidí. Útočník a jedna ze zraněných svým zraněním posléze podlehli.
Podle švýcarské policie se pravděpodobně nejednalo o teroristický čin.
Telegraficky
- Dne 8. srpna informovala agentura DPA, že na německé úřady bylo podáno takřka 6 tisíc
žalob, jelikož nestíhají vyřídit žádosti o udělení o azyl v zákonem dané lhůtě. Někteří
žadatelé čekají na vyřízení přes dva roky.
- Dne 9. srpna zveřejnila britská BBC fotografie, které dle ní údajně dokazují zapojení
britských vojáků do pozemních operací v Sýrii. Britské ministerstvo obrany odmítlo
informaci komentovat.
- Dne 1 1 . srpna vyhlásil předseda polského ústavního soudu (ÚS) nález, ve kterém ÚS
opětovně odmítl nová pravidla svého fungování schválená parlamentem. Polská vláda již
předem naznačila, že názor ÚS nebude respektovat.
- Dne 1 3. srpna prohlásil britský ministr Philip Hammond, že země po vystoupení z EU
převezme financování všech dotačních projektů EU, které budou podepsány do podzimu
tohoto roku. Zemědělské dotace v současné výši by měly být zachovány do roku 2020.
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