Týden
v evropské politice (1 5. 2. – 21 . 2. 201 6)
Událost týdne:
1 9. února byla na summitu Evropská rady dojednána dohoda, která by měla do budoucna upravit
fungování Velké Británie v rámci EU. Britové se podle ní nebudou muset podílet
na žádné další politické integraci EU. Nově je zavedena možnost, aby byla zastavena práce na
legislativním návrhu, pokud se proto vysloví dostatečný počet národních parlamentů. Nejnáročnější
diskuze probíhala ohledně podmínek pro občany jiných států, kteří do Británie přicházejí za prací.
Těm bude moct britská vláda omezit sociální dávky až po dobu čtyř let po příchodu, tato výjimka
bude platná po dobu sedmi let od jejího zavedení. Dohoda začne být uváděna v platnost až po
referendu o setrvání Velké Británie v EU, které má proběhnout 23. června 201 6.
1 5. února proběhla v Bruselu demonstrace několika tisíců ocelářů z EU, které svolala průmyslová
asociace AEGIS Europe. Ta se bouří proti udělení statusu tržní ekonomiky Číně, které by usnadnilo její
přístup na evropský trh. Čínští oceláři, kteří nemusí splňovat přísná evropská pravidla výroby, navíc
údajně
prodávají
ocel
za
cenu
nižší
než
je
cena
výrobní.
Té nemohou evropští výrobci konkurovat, a bojí se tak o svou existenci. Udělením statusu se bude
letos v létě zabývat Evropská komise.
1 5. února přijala ukrajinská vláda rozhodnutí o pozastavení kamionové dopravy ruských dopravců
přes své území. Svůj krok odůvodnila obdobným opatřením, které Rusko přijalo
na konci předchozího týdne. Rusko však svůj čin vysvětluje tím, že v západní Ukrajině byly ruské
kamiony blokovány již dříve. Přes ukrajinské území se od počátku února vydávalo více ruských
kamionů hledajících náhradní trasu, jelikož k 1 . únoru vypršela mezivládní dohoda o nákladní
přepravě mezi Ruskem a Polskem. Ukrajina i Rusko se obviňují ze zapříčinění situace. Chtějí ji řešit až
po uvolnění blokády na hranicích.
1 5. února rozhodli ministři zahraničí členských států EU, že bude zrušena většina sankcí vůči
Bělorusku. Sankce vůči třem firmám a 1 70 osobám byly však pozastaveny již na podzim 201 5.
K definitivnímu zrušení současných opatření by mělo dojít od března 201 6. V platnosti však
i nadále zůstane zbrojní embargo a sankce vůči čtyřem jedincům, kteří se podíleli na mizení
pro vládu nepohodlných aktivistů.
1 5. února oznámil generální prokurátor na Ukrajině Vitalij Kaska svou rezignaci. Své rozhodnutí
odůvodnil
špatnou
situací
ve
státě,
zaviněnou
všudypřítomnou
korupcí
a prosazováním skupinových zájmů, i na generální prokuratuře, kterou označil za „ mrtvý orgán,
v jehož nezávislost už nikdo nevěří“ . Z problémů úřadu obvinil generálního prokurátora Viktora
Šokina, k jehož odvolání byl již několikrát vyzván prezident Petr Porošenko.
1 8. února rozhodl maďarský ministr vnitra Sándor Pint ér o prodloužení uzavření železničních
hraničních přechodů s Chorvatskem. To bude trvat od neděle 21 . února dalších 30 dnů. Zvláštní
režim panuje na maďarských železničních přechodech již od října 201 5.
1 9. února vstoupilo v platnost nařízení rakouské vlády, které omezuje počet přijatých žádostí
o azyl v zemi na 80 za den. Dalších 3200 migrantů bude vpuštěno na rakouské území, pokud budou
chtít dále pokračovat do jiné evropské země. Rakouská ministryně v nitra Johanna MiklováLeitnerová však již ten samý den hovořila o nutnosti tyto počty dále snižovat.
Telegraficky
- Dne 1 5. února podala Bosna a Hercegovina žádost o přijetí do EU.
- Dne 1 5. února oznámil prokurátor Kolína nad Rýnem Ulrich Bremer, že většina podezřelých
z účasti na silvestrovských útocích v Kolíně nad Rýnem je z řad uprchlíků, a to ze severní
Afriky. Později bylo upřesněno, že skupina zahrnuje o žadatele o azyl i cizince pobývající na
území Německa ilegálně.
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