Týden
v evropské politice (7. 8. – 13. 8. 2017)
Událost týdne:
7. srpna informovala vládní Slovenská národní strana (SNS), že vypověděla koaliční smlouvu. Dle
slovenských médií má být důvodem spor mezi předsedou SNS a slovenské Národní rady Andrejem
Dankem a slovenským premiérem a předsedou Smeru-SD Robertem Ficem týkající se kauzy kolem údajně
netransparentního
rozdělování
evropských
dotací
na
vědu
a výzkum ze strany ministra školství Petera Plavčana (SNS). Danko uvedl, že požaduje zásadní revizi
koaliční smlouvy. Situací se následující den zabývala koaliční rada vlády, která došla k závěru, že
současný kabinet nemá alternativu. Další jednání naplánované na konec týdne však bylo kvůli Ficově
zdravotní indispozici odvoláno.
8. srpna začalo v Moskvě soudní řízení s ruským exministrem hospodářství Alexejem Uljukajevem, který
je podezřelý z toho, že od státního ropného koncernu Rosněfť požadoval úplatek vyšší než dva miliony
dolarů za to, že podepíše dokumenty k převzetí ropné společnosti Bašněfť. Uljukajev, který je od
rozpadu Sovětského svazu prvním zatčeným úřadujícím členem vlády, vinu odmítá.
9. srpna sdělil rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka, že Rakousko posílí kontroly
na hranicích, neboť zaregistrovalo zvýšený počet nelegálně příchozích migrantů. Větší kontrole budou
dle agentury APA podléhat hranice s Itálií, Slovenskem, Slovinskem a Maďarskem.
9. srpna informovala agentura ČTK, že podle studie vědců z Leicesterské univerzity, o níž přinesl
informace deník The Independent, sehrálo vzdělání klíčovou roli v loňském referendu o brexitu. Pokud
by bylo o 3 % více vysokoškolsky vzdělaných Britů, výsledkem referenda by dle studie bylo setrvání
Británie v EU.
10. srpna informoval server iROZHLAS.cz, že vůdce doněckých separatistů Alexandr Zacharčenko
oznámil, že projekt tzv. Maloruska se neuskuteční, neboť jeho název nezískal podporu. Stojí si však za
tím, že reforma Ukrajiny je nutná a že politika kyjevské vlády žene zemi k rozpadu. Dle separatistů
mělo být Malorusko právním nástupcem Ukrajiny s hlavním městem v Doněcku.
11. srpna informovala agentura ČTK, že eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis
Andriukaitis chce na září svolat jednání ministrů zemí postižených skandálem s kontaminací vajec
toxickým insekticidem fipronilem. Podle prohlášení Evropské komise se vejce objevila v 17 zemích.
K nejvíce zasaženým patřily Belgie, Nizozemsko a Německo, odkud se vejce rozšířila do dalších států.
Trojice zemí se následně vzájemně obviňovala ze zapříčinění situace. Policie v rámci razií zadržela dva
nizozemské manažery, kteří nejspíš zodpovídají za užití insekticidu v drůbežárnách.
11. srpna informoval server iROZHLAS.cz, že podle Mezinárodní agentury pro migraci (IOM) směřuje čím
dál více migrantů z Afriky do Španělska. Loni byl jejich počet v tomto období třikrát nižší. Příčinou může
být
víra
migrantů,
že
cesta
do
Španělska
je
bezpečnější.
Letos
se
do začátku srpna přes Středozemní moře dostalo do Španělska 8 385 přistěhovalců, čímž se Španělsko
pomalu dotahuje na Řecko, kam zatím přišlo 11 713 migrantů.
13. srpna oznámily dvě nevládní organizace, Save the Children a Sea Eye, které zachraňují migranty ve
Středozemním moři při cestě z Afriky do Itálie, že přerušily své záchranné akce
v oblasti. Posádky lodí se měly potýkat s ohrožujícím chováním ze strany libyjských pobřežních hlídek.
Již o den dříve přerušila ze stejného důvodu činnost v oblasti i organizace Lékaři bez hranic. Některé
nevládní organizace navíc odmítají požadavek italské vlády, aby podepsaly kodex definující podmínky
aktivit
humanitárních
organizací
zachraňujících
uprchlíky
ve Středozemním moři. Itálie kvůli tomu o několik dní dříve odmítla otevřít svůj přístav pro loď
španělské občanské organizace Proactiva Open Arms, která přivážela migranty. Ke kodexu se nepřipojili
ani Lékaři bez hranic, a to kvůli humanitárním zásadám „nezávislosti a neutrality“.
Telegraficky
- Dne 8. srpna byl po odpykání 4,5letého trestu vězení propuštěn na svobodu ruský opoziční politik
Sergej Udalcov, který byl jedním z nejvýraznějších protagonistů protivládních povstání v letech 2011
a 2012. Odsouzen byl za "za pořádání masových nepokojů".
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