Týden
v evropské politice (29. 8. – 4. 9. 201 6)
Událost týdne:
4. září proběhly volby do zemského parlamentu v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Se ziskem
30,6 % hlasů zvítězila SPD. Na druhém místě se umístila pravicově populistická Alternativa
pro Německo (AfD) s 20,8 % hlasů, která se v této spolkové zemi dostala do parlamentu poprvé.
Na třetím místě se umístila vládní CDU kancléřky Angely Merkelové s 1 9 % hlasů. MeklenburskoPřední Pomořansko je nejchudší zemí Německa s nejvyšší nezaměstnaností.
29. srpna zveřejnil francouzský list La Croix rozhovor s ministrem vnitra Bernarden Cazeneuve.
Ministr v něm prohlásil, že neplánuje navržení zákona, jenž by zakazoval veřejné nošení
celotělových plavek neboli burkin. Takový zákon by dle něj byl „ neústavní, neúčinný a vytvářel
by antagonismy a škodlivé napětí“ .
30. srpna uvedl Matthias Fekl, státní tajemník pro zahraniční obchod na francouzském
ministerstvu
zahraničních
věcí,
že
na
zářiovém zasedání
partnerů
jednajících
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství požádá o přerušení jednání. Chce tak
docílit restartu jednání. Několik dní předtím označil německý ministr hospodářství FrankWalter Steinmeier jednání za prakticky zkrachovalá. To však odmítli zástupci Evropské komise
i německá kancléřka Angela Merkelová. Americká strana dokonce naznačila, že by k úspěšnému
zakončení jednání mohlo dojít během letošního roku.
31 . srpna zveřejnil německý list Süddeutsche Zeitung rozhovor s kancléřkou Angelou Merkelovou,
ve kterém uvedla, že se Německo spolu s dalšími zeměmi EU dopustilo chyb při řešení migrační
krize. Východiskem z krize by dle ní mělo být zlepšení spolupráce s africkými zeměmi, Tureckem
a problematickými regiony, kam by mělo proudit větší množství rozvojové pomoci.
2. září proběhlo druhé kolo hlasování o důvěře vládě Mariana Rajoye ve španělském
parlamentu. Ani tentokrát premiér nezískal dostatečnou podporu. Nová vláda musí získat
důvěru do 31 . října. Pokud se tak nestane, bude rozpuštěn parlament a král vypíše nové volby,
již třetí během 1 2 měsíců.
3. září proběhly v několika britských městech demonstrace proti plánu na vystoupení Velké
Británie z Evropské unie. Britská premiérka Theresa Mayová sice naznačila, že se zahájením
procesu vystoupení země z EU nebude spěchat, vyloučila však možnost, že by i přes výsledek
červnového referenda o tzv. brexitu země nakonec v EU zůstala.
3. září se ve Varšavě sešel mimořádný kongres polských soudců, který se zabýval aktuální situací
v zemi. Přední představitelé soudní moci se shodli na tom, že kroky současné vlády ohrožují
právní stát a demokratické rozdělení moci ve státě. Prezident Andrzej Duda, premiérka
Beata Szydlová, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro a předsedové obou komor parlamentu
pozvání na sněm nepřijali.
Telegraficky
- Dne 30. srpna informovala eurokomisařska pro hospodářskou soutěž Margrethe
Vestagerová, že Irsko poskytovalo neoprávněné daňové úlevy americké společnosti
Apple. Společnost měla na daních zaplatit o 1 3 miliard eur méně. Tuto částku i s úroky by
podle Evropské komise měl Dublin vymoci zpět. Apple i Irsko se proti tomu hodlaj í
odvolat.
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