Týden
v evropské politice (1 . 2. – 7. 2. 201 6)
Událost týdne:
2. února zveřejnil Donald Tusk návrh dohody, která má nově upravit vztah mezi Velkou
Británií a Evropskou unií. Součástí návrhu je tzv. záchranná brzda, která by umožňovala
omezit příchod pracovníků z ostatních členských států v případě, kdy by jejich množství
příliš zatěžovalo místní sociální systém. Britský premiér David Cameron na návrh reagova l
oznámením, že ještě bude potřeba další práce, než bude dosaženo finální verze.
2. února sdělila eurokomisařka Věra Jourová, že bylo dosaženo dohody mezi Evropskou
komisí (EK) a USA o transatlantické výměně dat. EK dohodu již schválila, bude ji však
každoročně přezkoumávat. Podle dohody bude mít přístup amerických úřadů k evropským
úřadům kvůli národní bezpečnosti jasně definované omezení a bude kontrolován. Měl by
též vzniknout písemný závazek USA, že data z EU nebudou hromadně sledována ani
schraňována zpravodajskými službami.
3. února zveřejnila Rady EU detaily dohody, která stanoví způsob financování tří miliard eur,
které chce EU poskytnout Turecku jako pomoc na řešení uprchlické krize. O konkrétních
podmínkách státy jednaly již přes měsíc, nepodařilo se však najít shodu, především kvůli
odporu Itálie. Nakonec jednu třetinu poskytne ze svých zdrojů Evropská komise, ostatní
finance
poskytnou
členské
státy
podle
klíče,
jakým
přispívají
do evropského rozpočtu, tedy podle výkonu svých ekonomik. Největší př íspěvky tedy
půjdou z Německa (427,5 mil. eur) a Velké Británie (327,6 mil. eur).
5. února jednal britský premiér David Cameron s polskou premiérkou Beatou Szydlovou.
D. Cameron v těchto dnech jedná s hlavními představiteli členských států EU, aby získal
podporu pro změny v Evropské Unii. Podle Szydlové má Velká Británie polskou podporu ,
pokud jde o posilování role národních parlamentů, silnější vliv zemí mimo eurozónu na dění
uvnitř EU a opatření na podporu konkurence, nesouhlasí však s omezováním dávek pro
imigranty v Británii. Premiérka prohlásila, že chce, aby měli Poláci stejné pracovní
podmínky jako místní obyvatelé.
6. února proběhly ve 1 4 evropských městech demonstrace organizované německým hnutím
Pegida proti údajné islamizaci Evropy. Německá média je označila za propadák, jelikož se
sešlo mnohem méně lidí, než bylo původně předpokládáno. Kromě Drážďan se protestující
sešli kupříkladu v Amsterdamu, Birminghamu či Praze.
7. února prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, že je Turecko připraveno
přijmout další uprchlíky ze Sýrie. Boje na turecko-syrské hranici v nedávné době eskalovaly
a dostaly do obklíčení armád tisíce civilistů v syrském Halabu. Prezident Erdogan prohlásil,
že pokud budou civilisté z Halabu donuceni k útěku, je země připravena je přijmout. Podle
informací zveřejněných agenturou AFP je však syrsko-turecká hranice uzavřená, pouštěni
jsou pouze nemocní a ranění.
Telegraficky
- Dne 1 . února zahájil kubánský rezident Raúl Castro oficiální návštěvu Francie, jedná
se o první návštěvu EU od jeho nástupu do úřadu v roce 2006.
- Dne 6. února přinesla ČTK informace o prudkém zintenzivnění bojů mezi ukrajinskou
armádou a separatisty v donbaské oblasti.
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