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Událost týdne:   
19. září oznámila ruská volební komise výsledky voleb do Státní dumy.  Vládní strana 
prezidenta Vladimira Putina Jednotné Rusko v  nich získala 54,2 %  hlasů, což 
představuje zisk o 105 křesel  vyšší než v předchozích volbách. Volby provázela nízká volební 
účast (47,8 %  oprávněných voličů). Některá zahraniční média a ruská nevládní 
organizace Golos upozornily na podvody, ke kterým během voleb docházelo. Video 
s jedním z nich přímo na svých internetových stránkách zveřejnila britská BBC.      

19. září prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, že Německo nebylo dostatečně 
připravené na migrační krizi.  Prohlášení přišlo po sérii německých zemských voleb,  
ve kterých její CDU ztratila oproti předchozím letům podporu  voličů. Kvůli migrační polit ice 
je kancléřka krit izována i ze strany sesterské strany CSU. Podle polit ických komentátorů 
má nyní kancléřka šest měsíců na konsolidaci své podpory před dalšími zemskými volbami.  

20. září se zástupci členských států EU shodli na pravidlech, dle kterých bude možné osobám 
podporujícím terorist ické organizace zmrazit majetek či zakázat vstup na území EU.  Omezení 
bude možné uval it i na osoby, které plánují cestu s cílem získat teroristický výcvik. Jména 
osob, které bude EU moci sankcionovat, musí jednomyslně schválit  všechny členské státy.  

21 . září proběhlo jednání mezi  eurokomisařkou pro ochranu spotřebitelů Věrou Jourovou a 
zástupcem automobilky Volkswagen (VW) Franciscem 
Javierem Garciou Sanzem. Společnost  VW se na něm zavázala do jednoho roku opravit 
všechny vozy prodané na území Evropské unie tak, aby vyhovovaly unijním emisním 
pravidlům.   

23. září oznámil po neformální schůzce ministrů zemí EU zodpovědných za mezinárodní 
obchod slovenský ministr hospodářství Peter Žiga, že by v průběhu letošního října mohla být 
podepsána dohoda o volném obchodu EU s Kanadou (CETA). Kvůli nesouhlasu s dohodou 
bylo v předchozích týdnech zorganizováno několik protestních shromáždění, Evropská 
komise chce proto před jejím podpisem vydat deklaraci, kde budou jasně vysvětleny 
nejcitl ivější oblasti dohody.  

24. září informovala komise britské Labour Party, že ve vnitrostranickém hlasování získal 
nejvíce hlasů (61 ,8 % ) dosavadní předseda Jeremy Corbyn, který tak obhájil  předsednický 
post. Hlasování bylo vyvoláno nedlouho poté, co Britové odhlasovali vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie, neboť  podporu kampaně za setrvání země v EU ze strany 
J. Corbyna někteří vnímali jako nedostatečnou.  Jeho soupeř Owen Smith uznal porážku již 
před oficiálním vyhlášením výsledků.  

Telegraficky 
- Dne 20. září přijaly členské státy Evropské unie žádost  Bosny a Hercegoviny o přijetí do EU 

podanou v únoru 2016. Krok umožní zahájení přístupového procesu.  
- Dne 22. září oznámil britský ministr zahraničních věcí Boris Johnson, že  Velká Británie 

formálně zahájí vyjednávání o vystoupení země z Evropské unie na začátku roku 2017.  
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