Týden
v evropské politice (31. 7. – 6. 8. 2017)
Událost týdne:
31. července dodržel polský prezident Andrzej Duda to, co avizoval již v předchozím týdnu,
a vetoval kontroverzní zákony o soudcovské radě a o nejvyšším soudu, neboť dle něj výrazně navyšují
kompetence ministra spravedlnosti a generálního prokurátora v jedné osobě. Sejm, dolní komora
polského parlamentu, by mohla veto přehlasovat třípětinovou většinou při nadpoloviční účasti poslanců.
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a spravedlnost (PiS), která změny prosazuje, nedisponuje.
31. července převzalo německé nejvyšší státní zastupitelství vyšetřování incidentu z předchozího týdne,
během nějž napadl nožem Ahmad A. zákazníky supermarketu v Hamburku, přičemž jednoho zabil a
sedm zranil. Podle státního zastupitelství byl důvodem útoku radikální islamismus. Útočník chtěl údajně
zemřít jako mučedník.
1. srpna byl v Turecku zahájen dosud největší proces v souvislosti s loňským neúspěšným pokusem o
převrat. Souzeno je 486 lidí. V nepřítomnosti je souzen i duchovní Fethullah Gülen, jenž žije v USA a
jehož Turecko považuje za strůjce pokusu o puč. Gülen vinu odmítá.
2. srpna schválil italský parlament návrh vlády na vyslání vojenského námořnictva do libyjských vod, aby
libyjské pobřežní stráži pomohlo při boji proti pašerákům migrantů. O vyslání pomoci požádala Itálii
sama Libye.
2. srpna preventivně zadržela italská policie loď Iuventu německé neziskové organizace Jugend Rettet
(JR), neboť podle italského prokurátora napomáhala nelegální migraci. Organizace měla přebírat
migranty přímo z pašeráckých lodí u libyjského pobřeží. Podle prokurátora byla jediným motivem
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a koordinovanou činnost. JR se v předchozích dnech nepřipojila ke kodexu italské vlády stanovujícím
pravidla pro působení nevládních organizací při záchraně migrantů ve Středozemním moři.
3. srpna informoval server iROZHLAS.cz, že Německo obvinilo vietnamské tajné služby z únosu
někdejšího vysokého funkcionáře vietnamské komunistické strany Trinha Xuana Thanha, který po
protikorupčních čistkách utekl do Německa, kde požádal o azyl. Vietnam na něj následně vydal
mezinárodní zatykač, neboť ho viní z toho, že jako šéf dceřiné firmy státní ropné společnosti
PetroVietnam způsobil státu miliardové škody. Podle Německa byl muž přepaden koncem července
v centru Berlína. Měl být zavlečen do auta s českou poznávací značkou. Německo následně prohlásilo
vietnamského zpravodajského atašé za nežádoucí osobu. Vietnam obvinění odmítá a tvrdí, že Trinh Xuan
Thanh se rozhodl předstoupit před vietnamské vyšetřovatele dobrovolně.
4. srpna oznámila Rada EU, že EU rozšířila sankční seznam týkající se ruské anexe Krymu o tři osoby a tři
firmy.
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na poloostrov Krym, což však sankce EU zakazují. Mezi nově sankcionovanými, kterým EU zmrazila
majetek a zakázala vstup na své území, je i náměstek ruského ministra energetiky Andrej Čerezov.
Rusko hrozí odvetou.
6. srpna informovala agentura ČTK, že podle francouzského ministra vnitra Gérarda Collomba se z asi
700 francouzských občanů, kteří odešli do Sýrie a Iráku bojovat za teroristickou organizaci Islámský stát,
dosud navrátilo 271 z nich. 54 z nich je nezletilých, ženy představují jednu pětinu. Navrátilci jsou
vyšetřováni prokuraturou.
Telegraficky
Dne 31. července prohlásil mluvčí britské premiérky Theresy Mayové, že volný pohyb osob mezi EU a
Velkou Británií bude ukončen s výstupem Británie z EU, tedy v březnu 2019.
Dne 2. srpna sdělil v rozhlasovém rozhovoru předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, že pokud
nově uvalené sankce USA proti Rusku poškodí unijní hospodářské zájmy, odpoví EU odvetnými kroky.
Dne 5. srpna uvedl předseda německé Svobodné demokratické strany (FDP) Christian Lindner,
že v zájmu lepších vztahů Německa i celé EU s Ruskem bude možná nutné uznat ruskou anexi ukrajinského
poloostrova Krym jako „trvalé provizorium“.
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