Týden
v evropské politice (5. 9. – 1 1 . 9. 201 6)
Událost týdne:

1 1 . září proběhly v Bělorusku parlamentní volby. Ústřední volební komise oznámila,
že minimálně jedno křeslo získala opozice. Stalo se tak poprvé po 20 letech. Podle
opozičních médií tím chce prezident Alexandr Lukašenko vylepšit svou image v západních
zemích.
5. září zveřejnila Evropské komise (EK) návrh prováděcích pravidel , která by byla aplikována
při rušení roamingových poplatků, k němuž by mělo dojít v červnu 201 7. Návrh počítal se
stanovením 90 denního limitu, po který by měli občané EU možnost využívat služby
operátorů v zahraničí za ceny, které platí ve svém domovském státě. Proti se postavily
spotřebitelské organizace, které volaly po úplném zrušení roamingu bez výjimek. Předseda
EK Jean-Claude Juncker následně nařídil stažení návrhu a jeho přepracování.
6. září byl v Londýně k trestu odnětí svobody ve výši 5,5 roku odsouzen radikální islámský
duchovní Anjem Choudary. Soud ho uznal vinným za to, že vyzýval k podpoře organizace
Islámský stát. Spolu s ním byl ke stejnému trestu odsouzen Mohamemd Rahmen, jeho blízký
spolupracovník.
7. září prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, že situace, co se týče migrantů,
je v Německu lepší než před rokem. Země se však dle ní potýká i s nedostatky, mezi kterými
uvedla nedostatečné vracení uprchlíků do země jejich původu či jejich integraci
na pracovním trhu.
1 0. září prohlásil ukrajinský prezident Petro Porošenko, že nedovolí otevření ruských
volebních středisek na ukrajinském území během nadcházejících ruských parlamentních
voleb. Rusko o otevření požádalo dne 8. září. Oficiální odpověď doposud neobdrželo.
1 1 . září proběhly v Chorvatsku předčasné parlamentní volby. Podle předběžných výsledků
vyhrála konzervativní Chorvatská demokratická unie (HDZ), která však v parlamentu
nezískala většinu. Za ní se umístili Sociální demokraté. Volby byly vypsány poté, co
poslanecká sněmovna v červnu vyslovila nedůvěru konzervativnímu premiérovi Tihomiru
Oreškovićovi. Novou vládu s dostatečnou podporou se poté již nepodařilo sestavit.
1 1 . září proběhlo jednání německé vládní koalice v Berlíně, na kterém byl domluven časový
plán řešení bodů, kvůli nimž vedou koaliční partneři spory. Výjimkou byla německá migrační
politika, kterou se mají nejprve zabývat expertní skupiny. Vrcholní političtí představitelé
budou o tomto tématu jednat v průběhu října. V posledních dnech se objevily náznaky, že
migrační otázka názorově rozděluje CDU a CSU. Představitelé CSU však odmítli, že by kvůli
tomu uvažovali o odštěpení od CDU.
Telegraficky
- Dne 6. září přednesl ukrajinský prezident Petro Porošenko výroční projev

-

v ukrajinském parlamentu. V něm prohlásil, že nelze vyloučit možnost ruské
invaze. I z toho důvodu je jedním ze strategických cílů Ukrajiny vstup
do Severoatlantické aliance.
Dne 7. září informovala agentura ČTK o zprávě Evropské komise zabývající se
migrační politikou EU. Dle dosavadních dat bylo pomocí kvót doposud přemístěno
kolem 4500 lidí, tedy necelá 3 % celkového počtu.
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