Týden
v evropské politice (8. 2. – 1 4. 2. 201 6)
Událost týdne:
1 1 . února byla v Mnichově zahájena mezinárodní konference týkající se situace v Sýrii, na které
se sešli ministři zahraničí ze 1 7 zemí vč. Ruska a USA. O den později bylo oznámeno, že se
jednající strany shodly na tom, že by to týdne mělo být v Sýrii zahájeno příměří a do země by
měla začít proudit rozsáhlá humanitární pomoc.
1 0. února zaslalo 47 společností otevřený dopis Marcu Ruttemu, premiéru Nizozemka, které nyní
předsedá Radě EU, ve kterém žádají o podporu v boji s regulacemi jednotlivých členských států,
které podle nich omezují rozvoj kolaborativní ekonomiky, jenž je jednou z priorit současné
evropské strategie pro jednotný digitální trh. K výzvě se připojily společnosti jako Uber či
Airbnb.
1 0. února přinesl server euractiv.cz informace o prohlášení ukrajinské ministryně financí
Natalije Jareskové. Ta sdělila, že kvůli rezignaci ministra hospodářství a obchodu Aivarase
Abromavičiuse a následné destabilizaci vlády pozastavil Mezinárodní měnový fond (MMF)
vyplácení finanční pomoci zemi do doby, než dojde k vyjasnění a uklidnění situace. Někteří
pozorovatelé se domnívají, že v důsledku politických otřesů dojde během února ke změně
na některých ministerských postech ukrajinské vlády. MMF tak chce poskytnout další
prostředky, až bude jasné, že i nová vláda přijímá dříve dohodnuté podmínky pomoci.
1 1 . února pohrozil ve svém projevu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Evropské unii
„ otevřením brán do Evropy“ migrantům. Slova byla adresována konkrétně předsedovi Evropské
komise Jean-Claudu Junckerovi a předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Podobný výrok
měl podle dokumentů zveřejněných řeckým serverem euro2day.gr padnout během jednání již
dříve, pravděpodobně na podzim loňského roku.
1 1 . února oznámili po setkání ministři obrany EU, že dojde k zapojení námořních jednotek NATO
do boje proti převaděčům v Egejském moři. Severoatlantická aliance má při těchto operacích
spolupracovat s evropskou agenturou Frontex a řeckými a tureckými ozbrojenými silami. Podle
generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga nemají lodě Severoatlantické alianc e
zastavovat lodě s uprchlíky, ale sbírat informace, monitorovat sítě převaděčů a spolupracovat
s ostatními partnery. Dlouho projednávaná otázka, co udělat s uprchlíky, kteří budou na moři
zadrženi, byl překvapivě vyřešen prohlášením Turecka, že je připraveno takové uprchlíky
přijmout na svém území.
1 2. února se podle agentury AFP ministři financí EU dohodli na ultimátu pro Řecko. To má
od nynějška tři měsíce na to, aby zlepšilo situaci na svých hranicích. At ény podle ministrů
nezvládají příliv uprchlíků hlavně na námořní hranici s Tureckem. Pokud by se Řecku nepodařilo
situaci uspokojivě vyřešit, mohlo by dojít až k obnovení kontrol na vnitřních hranicích zemí
schengenského prostoru.
Telegraficky
- Dne 9. února oznámila Iniciativa slovenských učitelů (ISU), že od 1 5. února ukončuje
stávku pedagogů. Učitelé na Slovensku stávkovali od 25. ledna za lepší podmínky ve
školství.
- Dne 1 1 . února byl nizozemský plán na vytvoření jednotky o 300 mužích, která má sloužit
k ochraně hranic v zahraničí, primárně v rámci EU. Tento útvar má působit mimo jednotky
Frontex.
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