Týden
v evropské politice (26. 9. – 2. 1 0. 201 6)
Událost týdne:

1 . října rezignoval předseda Španělské dělnické socialistické strany (PSOE) Pedro Sanchez
na svůj post . Rozhodnutí oznámil krátce poté, co se pro jeho odchod vyslovilo širší vedení
strany. P. Sanchez dlouhodobě odmítal vládní spolupráci s Lidovou stranou premiéra
Mariana Rajoye. Většina pozorovatelů se domnívá, že Sanchezovou rezignací bude
umožněno vytvoření menšinové konzervativní vlády. Byl by tak ukončen politický pat, kdy se
od loňského prosince, i přes realizaci dvou parlamentních voleb nepodařilo sestavit vládu,
jež by získala důvěru. Parlamentní strany mají čas do konce měsíce října, aby vládu
ustanovily, jinak by muselo dojít k v pořadí třetím parlamentním volbám během 1 2 měsíců.
26. září bylo V Turecku zahájeno vydávání platebních karet určených pro migranty v rámci
programu financovaného Evropskou unií. S použitím karet bude možné pořídit stravu,
ubytování a základní potřeby. Program je součástí pomoci Turecku o celkové hodnotě tři
miliardy korun, který má zemi ulehčit zvládání migrační krize.
28. září oznámil turecký ministr spravedlnosti Bekir Bozdag, že úřady doposud v rámci
vyšetřování červencového pokusu o puč zadržely 32 tisíc osob. Z jeho zosnování Ankara
obvinila duchovního Fethullaha Gülena, žijícího v USA, jehož příznivci jsou v Turecku
pronásledováni. F Gülen obvinění popírá a pokus o puč interpretuje jako snahu tureckého
prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o upevnění moci. Americké úřady uvedly, že odpověď
na žádost o vydání duchovního Gülena do Turecka vydají během několika dnů.
29. září proběhl v Bruselu protest proti hospodářské a sociální politice belgické vlády. Podle
policie se jej zúčastnilo 45 tisíc lidí. Kabinet premiéra Charlese Michela navrhuje posunutí
hranice pro odchod do důchodu či změny platových podmínek, což se nelíbí odborům. Cílem
vlády je pomocí podobných opatření během následujících pěti let ušetřit 1 1 miliard eur.
30. září uvedl německý ministr vnitra Thomas de Maziére, že v průběhu roku 201 6
do Německa dorazilo 890 tisíc uprchlíků, nikoliv 1 , 1 milionu, jak bylo uváděno dříve. Někteří
z migrantů byli údajně započítáni několikrát, a proto došlo ke zkreslení údajů. Za letošní rok
jich do země dorazilo 21 0 tisíc.
2. října oznámila britská premiérka Theresa Mayová, že do března 201 7 zahájí proces
vystoupení Velké Británie z Evropské unie aktivací článku 50 Smlouvy o Evropské unii.
Bezprostředně po vystoupení zůstane veškerá legislativa EU v platnosti na základě
speciálního zákona, jednotlivé směrnice a nařízení bude vláda rušit postupně.
Telegraficky
- Dne 30. září schválili ministři životního prostředí členských zemí Evropské uni e

-

ratifikaci klimatické dohody OSN z Paříže. Dohodu ještě musí potvrdit Evropský
parlament, který se jí bude zabývat následující týden.
Dne 2. října se v Maďarsku uskutečnilo referendum, ve kterém voliči odmítli
povinné kvóty pro rozdělování uprchlíků. Podle údajů volební komise byla volební
účast příliš nízká, a referendum je proto neplatné. Opoziční poslanci označili
výsledek referenda za osobní selhání premiéra Viktora Orbána.
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