Týden
v evropské politice (25. 1 . – 31 . 1 . 201 6)
Událost týdne:
30. ledna informoval německý deník Die Welt s odvoláním na nejmenovaný diplomatický
zdroj, že Turecko požaduje pět miliard eur, namísto dojednaných tří, na opatření spojená
s uprchlickou krizí. Podle deníku však EU nechce poskytnout více prostředků než původní
dohodnutou sumu. Dojednané peníze nebyly zemi prozatím poskytnuty kvůli Itálii, jež má
výhrady vůči způsobu, jakým mají být peníze získány. Jednání nejsou definitivně uzavřena i
kvůli snahám Ankary o získání větší pravomoci kontrolovat využití poskytnutých peněz. EU
je chce poskytovat pouze postupně a pod přísnou kontrolu.
26. ledna uvedl Evropský účetní dvůr, že způsob, jakým Evropská komise ( EK) přistupovala
k záchraně zemí během finanční krize, byl „ všeobecně slabý a nekonzistentní.“ Poukázal na
rozdíly v přístupu při jednání o úvěrových programech s Irskem, Lotyšskem, Maďarskem,
Portugalskem a Rumunskem, kdy bylo ve srovnatelných situacích postupováno rozdílně.
Zároveň však auditoři došli k závěru, že všechny programy vedly ke snížení deficitu a
strukturálním reformám, a tak splnily svůj účel. EK v reakci na výsledky auditu označila svůj
postup za správný. Kontrola se netýkala Řecka, jemuž se bude věnovat samostatný audit, a
Kypru, který program ještě neukončil. Pomoc Španělsku nebyla realizována s pomocí peněz
EU, nýbrž pouze eurozóny, a proto se jím kontrola též nezabývala.
27. ledna informovala ČTK s odvoláním na agentury Reuters a AP, že bylo nařízeno
prošetření možných válečných zločinů během rusko-gruzínské války v roce 2008. Soudci
Mezinárodního trestního soudu (ICC) rozhodli, že existuje důvodné podezření, že došlo
ke spáchání zločinů spadajících do jurisdikce ICC. Prověřením záležitosti byla pověřena
žalobkyně Fata Bensouda.
28. ledna obvinila italská policie internetovou společnost Google kvůli daňovým únikům.
Společnost měla stát mezi léty 2009 a 201 3 připravit o 227 milionů eur. Podle mluvčího
firmy Google nikdy nejednal protizákonně. Ve stejný den informovaly antimonopolní
orgány EU o podnětu Skotské národní strany na prošetření dohody mezi Velkou Británii
a Googlem. Internetová společnost byla v posledních letech kritizována, že většinu svých
evropských zisků přesouvá přes ústředí v Irsku na Bermudy, kde z nich neplatí daně.
30. ledna oznámilo Turecko, že předchozího dne došlo k opětovnému narušení jeho
vzdušného prostoru ze strany Ruska. Narušení se měl dopustit ruský bombardér Su -34.
Ankara si již předvolala ruského velvyslance. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
následně oznámil, že se chce sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ruské
ministerstvo obrany však informaci o incidentu označilo za propagandu.
30. ledna zveřejnil deník Daily Mail výsledky průzkumu agentury ComRes zkoumající zájem
Britů o setrvání v Evropské unii. Oproti výsledkům z prosince 201 5 se v lednu zvýšil počet
lidí, kteří si přejí setrvání v EU. Pro odchod z EU by hlasovalo 36 % respondentů, což je o dvě
procenta méně než o měsíc dříve. Celkem 58 % dotazovaných se vyjádřilo pro setrvání
v Unii. Ze všech tázaných bylo deset procent nerozhodnutých.
Telegraficky
- Dne 30. ledna proběhla v Římě dle odhadů 350tisícová demonstrace proti vládnímu
návrhu legalizovat svazky osob stejného pohlaví.
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