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Událost týdne: 
24. července oznámila britská premiérka Theresa Mayová, že se sama ujme vyjednávání s EU o 
podmínkách britského odchodu z Unie. Britský ministr pro odchod z EU Dominic Rabb bude jejím 
zástupcem. Jeho rezort se bude zabývat domácí přípravou brexitu. Ve stejný den byl zveřejněn vládní 
dokument ministerstva pro brexit, z nějž vyplývá, že v průběhu tzv. přechodného období, které nastane 
po vystoupení Británie z evropského bloku, zůstanou v platnosti unijní právní předpisy. Cílem je 
garantovat obyvatelům a podnikům právní kontinuitu a jistoty. 
 
24. července zveřejnila Evropská komise detailnější podobu návrhu na vznik nových „vyloďovacích 
středisek“ na evropské půdě, na jejichž zřízení se dohodl summit EU na konci června. Do středisek by 
byli převáženi migranti zachránění na moři. Přebírající stát by získal 6000 euro za každou převzatou 
osobu. Zatímco lidé bez nároku na azyl by následně byli navraceni do zemí původu, zbývající migranty 
by na základě principu dobrovolnosti převzaly členské státy EU. Zatím není jasné, které země by byly 
ochotné na svém území kontrolovaná střediska zřídit. 
 
25. července uvedl Soudní dvůr EU v odpovědi na otázku irských soudů, jak mají postupovat v případu 
vydání polského občana stíhaného za obchod s drogami, že Irsko nemusí na základě eurozatykače 
vydat Polsku jeho občana, pokud existuje závažné riziko, že by se dotyčné osobě nedostalo v Polsku 
spravedlivého soudu. Polák odmítá své vydání do Polska a argumentuje tím, že by ho v důsledku 
nedávných polských reforem soudnictví nemusel čekat spravedlivý proces. Odpověď unijního soudu 
je ze strany pozorovatelů interpretována jako varovný signál Varšavě v dlouhodobém sporu mezi EU a 
Polskem týkajícím se reformy polské justice. 
 
25. července přijal turecký parlament nový zákon, který dle opozice ve skutečnosti přebírá mnoho 
opatření výjimečného stavu, jenž byl v Turecku ukončen o týden dříve. Zákon například omezuje 
svobodu shromažďování či povoluje propouštět státní zaměstnance podezřelé z napojení na teroristy. 
Vládní strana Spravedlnosti a rozvoje (AKP) hájí zákon potřebou neustálého boje proti terorismu. 
 
25. července informoval server iRozhlas.cz, že Brit otrávený jedem novičok Charles Rowley poskytl 
rozhovor britské televizi ITV, v němž vylíčil, že se jedovatá látka nacházela v parfému, který věnoval 
své přítelkyni Dawn Sturgesové. Ta na následky otravy zemřela. Rowley podle svých slov uzavřenou 
krabičku od parfému našel. O složení parfému neměl tušení. 
 
27. července informovala agentura ČTK, že kontroverzní důchodová reforma v Rusku, jež zvyšuje věk 
odchodu do důchodu, rozdělila i vládní stranu Jednotné Rusko. Proti návrhu zákona, který byl schválen 
v prvním čtení, se kromě opozice postavila i poslankyně Jednotného Ruska, někdejší krymská 
prokurátorka Natalija Poklonská. Další poslanec strany Sergej Železňak se k hlasování nedostavil. 
Prezident Vladimir Putin se snaží od reformy distancovat, nicméně očekává se, že její dopady nakonec 
zmírní, aby zamezil pádu vysoké popularity, jíž se u ruských občanů těší. 
 
28. července se přemístil bývalý katalánský premiér Carles Puidgemont z Německa do Belgie, kam se 
také prvotně uchýlil po svém útěku ze Španělska. Podle agentury DPA chce i nadále usilovat o 
nezávislost Katalánska. Právě kvůli snaze o odtržení Katalánska od Španělska viní Madrid Puidgemonta 
ze vzpoury a požadoval jeho vydání z Německa. Německo ovšem umožnilo vydat Puidgemonta pouze 
za zpronevěru veřejných peněz. Španělský soud v reakci zrušil eurozatykač na Puidgemonta i ostatní 
uprchlé katalánské politiky, aby Puidgemont nebyl souzen za zpronevěru, zatímco zbylí politici by čelili 
obvinění ze vzpoury. 
 
Telegraficky 

- Dne 23. července uvedl italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi po schůzce se svým 
německým protějškem Heiko Maasem v Berlíně, že italské přístavy zůstanou do konce srpna 
otevřené pro lodě mise EU Sophia, které ve Středozemním moři zachraňují migranty směřující do 
Evropy. 

- Dne 28. července pochodovaly statisíce lidí centrem Berlína, aby v rámci 40. ročníku Christopher 
Street Day podpořili sexuální menšiny. V Německu bylo loni uzákoněno manželství párů stejného 
pohlaví.   
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