Týden
v evropské politice (3. 7. – 9. 7. 201 7)
Událost týdne:
8. července skončil dvoudenní summit skupiny zemí G20 v německém Hamburku. Členské země
se v závěrečném prohlášení vyslovily pro volný obchod a s výjimkou USA i pro rychlé naplnění
ustanovení pařížské klimatické dohody. Na okraj summitu se uskutečnilo i první osobní setkání
amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Státníci
se během schůzky domluvili na příměří na jihozápadě Sýrie, které začalo platit o dva dny později.
Putin Trumpa ujistil, že Rusko do loňských amerických voleb nezasahovalo. Celý summit
poznamenaly násilné střety protestantů proti globalizaci a kapitalismu s německou policií.
Policie proti demonstrantům, kteří rabovali obchody a zapalovali barikády, zasahovala slzným
plynem i vodními děly. Zraněno bylo přes 200 policistů a zadrženo nejméně 1 88 osob. Němečtí
politici ostře odsoudili výtržnosti páchané radikály. Kritiku sklidil hamburský primátor Olaf
Scholz (SPD), který měl situaci před summitem podcenit.
4. července informovala agentura ČTK, že rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil oznámil,
že pokud se nesníží příliv migrantů, zavede Rakousko kontroly na hranicích s Itálií, která pro ně
představuje vstupní bránu při cestě do Evropy. Uvedl, že k hraničnímu přechodu v Brennerském
průsmyku armáda vyslala čtyři obrněné transportéry Pandur. Itálie si v reakci předvolala
rakouského velvyslance v Římě. Následující den ujistil rakouský kancléř Christian Kern, že
Rakousko nyní nezavádí kontroly v Brenneru, ani tam nenasazuje armádu. Země se dle něj
pouze připravuje na případ náhlého navýšení přílivu migrantů.
4. července představila Evropská komise (EK) hrubý náčrt plánu, jak ulevit Itálii od migračního
tlaku. Plán zahrnuje další podporu libyjských úřadů, rozvoj italských možností, ale i usnadnění
návratové politiky skrze uzavření dohod s dotčenými africkými státy. Dle EK je zásadní i ochota
unijních zemí přijímat migranty na základě schválených kvót, stejně jako jejich větší podíl na
příspěvcích do fondu na pomoc Africe.
5. července se uskutečnila schůzka 1 2 zemí střední a východní Evropy s americkým prezidentem
Donaldem Trumpem ve Varšavě. Trump se během ní přihlásil k závazkům kolektivní obrany
plynoucím ze Severoatlantické smlouvy (NATO) a vybídl členské země k respektování výdajů na
obranu ve výši 2 % HDP. Zástupci zemí hovořili i o možnosti dovozu zemního plynu z USA.
6. července oznámili japonský premiér Šinzó Abe, předseda Evropské rady Donald Tusk a
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, že našli politickou shodu ohledně dohod o
ekonomickém a strategickém partnerství, které odstraňují většinu cel a nastavují právní rámec
v mnoha oblastech spolupráce, od klimatických změn až po kybernetickou bezpečnost. Přesný
text dohod musí ještě vypracovat právníci, podle Junckera by však mohly vstoupit v platnost na
počátku roku 201 9.
7. července oznámil generální tajemník OSN António Guterres, že řecký prezident ostrova Kypr
Nikos Anastasiadis a prezident mezinárodně neuznané Severokyperské turecké republ iky
Mustafa Akinci se nedokázali dohodnout na sjednocení etnicky rozděleného Kypru. Hlavním
problémem měla být turecká neochota stáhnout ze severní části ostrova více než 35 tisíc
tureckých vojáků.
7. července byl z vězení propuštěn předák ruské opozice Alexej Navalnyj, který za mřížemi
strávil 25 namísto původně zamýšlených 30 dní kvůli opakovanému porušení zákonů
při pořádání demonstrací. Následující den zatkla ruská policie kolem 1 00 příznivců Navalné ho,
kteří v Moskvě a dalších ruských městech rozdávali předvolební letáky související s Navalného
kandidaturou na prezidentskou funkci v příštím roce. Navalnyj však podle ruských úřadů nesmí
kandidovat, neboť byl v minulosti pravomocně odsouzen.
Telegraficky
- Dne 6. července varovala Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO) Vídeň, že pokud nepozmění projekt na výstavbu vysokého obytného domu
nedaleko historického centra, mohla by být vyškrtnuta ze seznamu památek UNESCO.
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