Týden
v evropské politice (30.7. – 5. 8. 2018)
Událost týdne:
30. července zveřejnil server ČTK informaci s odvoláním na průzkum televizní stanice Sky News,
že polovina dotázaných Britů si přeje uspořádání nového referenda o brexitu. 48 % respondentů
by v takovém referendu hlasovalo pro setrvání Velké Británie v EU. Dvě třetiny respondentů,
včetně zastánců brexitu, se domnívají, že odchod Velké Británie z EU neopadne pro Brity dobře.
Jen 10 % občanů si myslí, že vláda premiérky Theresy Mayové postupuje v jednáních správně.
Pozorovatelé považují průzkum za další důkaz toho, že myšlenka brexitu, stejně jako vláda
samotná, ztrácí v posledních měsících důvěru britské veřejnosti.
31. července informovala ukrajinská média, že ukrajinské ministerstvo zahraničí se ostře ohradilo
proti návštěvě českých politiků na poloostrově Krym, který v roce 2014 anektovalo Rusko. Koncem
předchozího týdne zavítali do krymského přístavu Sevastopol europoslanec za KSČM Jaromír
Kohlíček a senátor za hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava, kteří zhlédli přehlídku plavidel ruské
černomořské flotily a setkali se s místními poslanci. Předseda KSČM Vojtěch Filip zdůraznil, že
Kohlíčkova cesta nebyla oficiální návštěvou KSČM. Kritika Kyjeva však dle něj prokazuje
„nedemokratičnost současného ukrajinského režimu“.
2. srpna informoval server ČTK s odvoláním na agenturu PAP, že Polsko odmítlo obvinění Evropské
komise (EK) týkající se novely zákona o nejvyšším soudu, podle které by soudci odešli do důchodu
už v 65 a nikoliv v 70 letech, a měli by pouze právo požádat prezidenta o prodloužení svého
funkčního období. Polsko tím odpovědělo na první fázi řízení, které proti němu EK zahájila. EK se
domnívá, že novela zákona by mohla podkopat nezávislost soudnictví v Polsku a že porušuje unijní
smlouvy s EU. Polský nejvyšší soud zatím pozastavil platnost těch ustanovení novely, která u
soudců snižují věk odchodu do penze a požádal o vyjádření Soudní dvůr EU.
3. srpna rezignoval řecký státní ministr pro veřejný pořádek a ochranu občana Nikos Toskas.
Demisi podal kvůli rozsáhlým požárům nedaleko Atén z předešlého týdne, při nichž zemřelo více
než 90 osob. Vláda a místní úřady v okolí Atén jsou kritizovány za to, že nedokázaly situaci
efektivně čelit.
3. srpna byla v Dánsku udělena první pokuta za porušení zákona, který zakazuje zahalování
obličeje na veřejnosti. Žena, jež na sobě měla muslimský oděv nikáb, dostala v nákupním centru
ve městě Hörsholm na severovýchodě země pokutu ve výši asi 3 500 korun. Udělení pokuty
předcházela potyčka, kdy se zahalená žena dostala do střetu s jinou ženou, která se jí snažila nikáb
z obličeje strhnout.
3. srpna nabídla belgická strana Nová vlámská aliance bývalému katalánskému premiérovi Carlesi
Puigdemontovi místo na své kandidátce pro volby do Evropského parlamentu (EP). Volby do EP
se budou konat příští rok v květnu. Puigdemont, který nyní pobývá v Belgii, je ve Španělsku
obviněn ze vzpoury a zpronevěry kvůli referendu o nezávislosti Katalánska.
4. srpna informoval server iRozhlas.cz s odvoláním na průzkum nezávislého centra Levada, že se
vztah Rusů k EU, USA i Ukrajině v posledních měsících značně zlepšil. USA i EU vnímalo pozitivně
42 % dotázaných. Negativní vztah vůči Spojeným státům vyjádřilo 40 % respondentů, vůči EU pak
38 %. Levada dále upozornila, že od jara 2004 klesly příjmy Rusů o 11 až 13 % a stouply ceny. Velké
znepokojení mezi ruským obyvatelstvem vyvolala ohlášená důchodová reforma.
Telegraficky
− Dne 31. července byly ukradeny švédské královské klenoty z katedrály ve městě Strängnäs na
jihu Švédska. Švédská policie při pátrání po dvojici zločinců požádala o pomoc i mezinárodní
policejní organizaci Interpol.
− Dne 31. července zmrazila EU evropský majetek šesti firmám z Ruska a Krymu, které se podílely
na stavbě mostu z Ruska přes Kerčský průliv na Krym. Státy EU se shodly na tom, že výstavbou
mostu firmy podpořily upevňování ruské kontroly nad nezákonně anektovaným Krymem.
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