Týden
v evropské politice (20. 2. – 26. 2. 201 7)
Událost týdne:
22. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že ruský nejvyšší soud zrušil
rozsudek, který odsuzoval ruského opozičního aktivistu Ildara Dadina ke dvěma a půl letům
vězení za opakované protesty proti režimu prezidenta Vladimira Putina, jimiž měl porušit zákon
o veřejném shromažďování. Organizace Amnesty International označila Dadina za politického
vězně. Dadin byl vězněn více než dva roky. Tvrdí, že byl ve vězni ci systematicky týrán.
20. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Švédsko požaduje vysvětlení
výroku amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž o víkendu naznačil, že ve Švédsku došlo
během předcházející noci v důsledku švédské liberální imigrační politiky k blíže
nespecifikovanému bezpečnostnímu incidentu. To se však neprokázalo jako pravdivé. Později
Trump vysvětlil, že údajně neodkazoval na specifickou událost, nýbrž na večerní vysílání
televize Fox News tvrdící, že ve Švédsku roste kvůl i imigraci kriminalita.
22. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Černá Hora čelila
v předcházejícím týdnu vlně kybernetických útoků, jež cílily na webové stránky vlády a dalších
státních orgánů a některých médií. Po vinících útoků pátrá země společně s partnerskými státy.
22. února zveřejnila agentura Forsa průzkum, z něhož vyplývá, že podpora pravicově
populistické německé strany Alternativa pro Německo (AfD) klesla v únoru oproti prosinci
minulého roku o čtyři procentní body na 8 % . Agentura zdůvodňuje pokles popularity strany
kontroverzním počínáním nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož AfD během
kampaně podporovala, a dále i vnitrostranickými spory. Část voličů AfD se podle agentury
v poslední době přiklonila k sociálnědemokratické SPD.
22. února oznámil starosta Budapešti István Tarlós, že město stáhne svou kandidaturu
na pořádání olympijských her v roce 2024. Rozhodnutí je reakcí na iniciativu maďarského
politického hnutí Momentum, které upozorňovalo na nadměrné finan ční náklady spojené
s organizací olympiády a shromáždilo více než 266 tisíc podpisů lidí, kteří se vyslovili pro
uspořádání referenda ohledně pořádání akce. K vypsání referenda přitom stačí 1 38 tisíc
podpisů.
23. února schválila dolní komora nizozemského parlamentu asociační dohodu mezi EU
a Ukrajinou. Nizozemsko původně odmítlo dohodu ratifikovat v důsledku odmítavého
stanoviska Nizozemců v loňském právně nezávazném referendu. Následně však země získala
záruky, že dohoda nezavazuje EU k budoucímu přijet í Ukrajiny do Unie ani k vojenské pomoci
Ukrajině. Nyní bude o dohodě hlasovat nizozemský senát.
24. února postoupila francouzská finanční prokuratura případ údajného neoprávněného
obohacování manželky francouzského prezidentského kandidáta umírněné pravi ce Francoise
Fillona k vyšetřujícím soudcům. Pokud by vyšetřování nebylo dokončeno do jarních voleb
a Fillon se stal prezidentem, muselo by být po dobu pěti let, tedy po dobu trvání prezidentské
funkce, pozastaveno.
25. února informoval německý Spiegel Online, že disponuje informacemi o tom, že německá
zpravodajská služba (BND) sledovala od roku 1 999 nejméně 50 telefonů, faxů a emailových
adres zahraničních novinářů například z BBC, Reuters či New York Times. Německé zákony
odposlouchávání novinářů zakazují. BND se odmítla k obvinění vyjádřit. Organizace Reportéři
bez hranic označila zprávu za „ neslýchaný útok na svobodu tisku“ .
Telegraficky
Dne 22. února schválila německá vláda návrh zákona, který by měl zjednodušit deportace
neúspěšných žadatelů o azyl. Zákon by umožnil vzít do vazby ještě před vyhoštěním
potenciálně nebezpečné cizince či pozorovat je pomocí elektronických náramků. Německé
úřady by nově mohly i kontrolovat mobilní telefony a SIM karty uprchlíků k ověření jejich
totožnosti, což považuje zejména opoziční Die Linke za nadměrný zásah do soukromí.
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