Týden
v evropské politice (1 5. 8. – 21 . 8. 201 6)
Událost týdne:
1 8. srpna odmítl předseda britské Labour Party Jeremy Corbyn potvrdit, že by Velk á Británie pod jeho
vedením pomohla jinému členu NATO v případě napadení. J. Corbyn se již v minulosti o NATO
nevyjadřoval lichotivě a neoficiálně podpořil rozpuštění Severoatlantické aliance. O tři později
vyzval londýnský starosta Sadiq Khan členskou základnu Labour Patty, aby Corbyna odstranila
z vedení, neboť nese velkou odpovědnost za výsledek britského referenda o vystoupení z EU. Labour
Party zahájí v následujících dnech volbu nového předsedy. Výzva londýnského starosty je vnímána
jako vyjádření podpory pro Corbynova protivníka Owena Smithe.
1 6. srpna byl zveřejněn rozsudek nad islámským duchovním Anjemem Choudarym a Mohammadem
Mizanurem Rahmanem. Oba byli soudem uznáni vinnými z podpory organizace Islámský stát . Dean
Haydon z protiteroristického oddělní uvedl, že mnoho lidí, kteří se účastnili akcí pořádaných těmito
muži, bylo následně souzeno kvůli závažným činům. Mezi nimi byl i Michael Adebolajo, který byl
jedním z útočníků, kteří v Londýně ubili britského vojáka Leea Rigbyho v květnu 201 3.
1 7. srpna informovala agentura AP, že Ankara plánuje propustit na 35 tisíc vězňů odsouzených za méně
závažnou trestnou činnost, aby se uvolnilo místo pro údajné účastníky a podporovatele červencového
pokusu o puč. Nebude se to týkat osob odsouzených za terorismus, což je obvinění často užívané
proti kritikům současného režimu prezidenta Erdogana. Turecký velvyslanec v Itálii Aydin Adnan
Sezgin však argumentaci popřel s tím, že propouštění není ničím výjimečným. V souvislosti s pučem o
svůj post doposud přišlo přes 81 t isíc státních zaměstnanců, zadrženo bylo více než 36 tisíc lidí a 1 7
tisíc lidí bylo obviněno. O spolupráci při vyšetřování pučistů byla údajně požádána i německá
rozvědka.
1 8. srpna bylo zahájeno vyšetřování předsedy polského ústavního soudu Andrzeje Rzeplińského , který
je podezřelý z „ neplnění povinnosti či zneužití pravomoci.“ K vyšetřování dal podnět jeden z nových
ústavních soudců, již byli zvoleni parlamentem po loňských parlamentních volbách. Předseda jej
doposud nepustil k rozhodování. V době volby byli na místa zvoleni soudci již předchozím
parlamentem, prezident je však odmítl jmenovat. Vyšetřování je dle A. Rzeplińského snahou o
vměšování se „ do nezávislosti a samostatnosti soudní moci.“ Kritici vleklý spor vlády s ústavním
soudem označují jako snahu o ochromení nejvyššího polského justičního orgánu. Z obavy o ohrožení
právního státu vede Evropské komise s Polskem oficiální řízení.
1 9. srpna oznámil po schůzce s představiteli koaličních stran slovenský ministr dopravy Roman
Brecely (#Sieť), že skončí ve své funkci. Z vládní čtyřkoalice se má do budoucna stát pouze
trojkoalice. Vládní #Sieť by se mělo sloučit s některou z ostatních vládních stran. Vládní Most-Híd už
dříve deklaroval svůj zájem o post ministra dopravy. V této souvislosti se spekulovalo o státním
tajemníku ministerstva dopravy Arpádu Érsekovi jako možném nástupci Brecelyho.
1 9. srpna uvedl ruský prezident Vladimir Putin, že Ukrajina porušuje minské dohody. Příkladem toho
měl být údajný pokus o diverzní akci předminulý t ýden. Moskva prý přesto neuvažuje o přerušení
diplomatických styků. Téhož dne vznikl nový post zvláštního představitele pro rozvoj obchodních,
hospodářských, vědeckých a technických vztahů s Ukrajinou. Do funkce byl jmenován ministr školství
Dmitrij LIvanov.
Telegraficky
- Dne 20. srpna informoval Český rozhlas o zákazu nošení tzv. burkin na plážích v Nice, který
následoval zákazy vyhlášené ve VIlleneuve Loubet či Cannes. O podobném nařízení se
vedou diskuze i v Německu.
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