Týden
v evropské politice (3. 9. – 9. 9. 2018)
Událost týdne:
9. září se uskutečnily parlamentní volby ve Švédsku, v nichž podle předběžných odhadů těsně
zvítězil vládnoucí středolevý blok nad středopravou aliancí, přičemž obě uskupení získaly kolem
40 % hlasů. Ani jeden z bloků tak nezíská většinu křesel. Znatelně posílila protiimigrační strana
Švédští demokraté, která se pohybuje mezi 16 – 19 % hlasů. V minulých volbách dosáhla na 13 %.
Sestavení vlády bude dle pozorovatelů složitý proces. Již před volbami obě nejsilnější frakce
vyloučily spolupráci se Švédskými demokraty. Středolevý blok zahrnuje Sociální demokraty,
Zelené a Levicovou stranu. Středopravá aliance se skládá z Umírněné koaliční strany, Strany
středu, Liberálů a Křesťanskodemokratické strany. Do výsledků může ještě zasáhnout sečtení
korespondenčních hlasů a hlasů Švédů žijících v cizině.

3. září se ve východoněmeckém městě Chemnitz konal koncert proti rasismu a pravicovému
extremismu, který navštívilo asi 65 tisíc lidí. Situace v Chemnitzu je v posledních dnech napjatá
zejména kvůli vraždě německého občana, z níž jsou podezřelí dva migranti. Následné
demonstrace s sebou nesly i útoky na přistěhovalce, které důrazně odsoudila německá vláda.
V pátek 7. září proběhla v Chemnitzu další protiimigrační demonstrace, které se zúčastnilo asi
2300 lidí. Na protidemonstraci uspořádanou spolkem Chemnitz ber rasistů dorazilo týž den asi
1000 osob.
4. září informovala agentura ČTK, že německá protiimigrační strana Alternativa pro Německo by
dle aktuálního průzkumu pro deník Bild skončila v parlamentních volbách na druhém místě s asi
17 % hlasů. O jeden procentní bod by tak předstihla Sociální demokraty (SPD). Ve volbách by
zvítězila vládnoucí konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové s 28,5 % hlasů.
5. září uvedla britská premiérka Theresa Mayová před britskými poslanci, že bývalého ruského
agenta Sergeje Skripala a jeho dceru měli otrávit dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU,
které britské úřady hledají jako Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Jednalo se dle ní o útok
schválený nejvyššími stupni ruského státu. Moskva obvinění odmítla s tím, že jména ani fotografie
nezná.
6. září uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron během setkání s premiéry Nizozemska
Markem Ruttem, Belgie Charlesem Michelem a Francie Xavierem Bettelem, že EU musí být
solidární s Itálií a Španělskem, kam nejvíce přicházejí migranti z Afriky. Podpora EU plyne ze
závazků vyplývajících z unijních pravidel.
9. září informoval server ČTK, že ve středu 12. září pronese předseda Evropské komise JeanClaude Juncker svůj poslední projev o stavu EU před Evropským parlamentem (EP). Vzhledem
k nadcházejícím volbám do EP, které proběhnou v květnu 2019.
9. září informoval server ČTK o článku v britském nedělníku Mail on Sunday, ve kterém bývalý
britský ministr zahraničí Boris Johnson zkritizoval britskou premiérku Theresu Mayovou za to, jaké
se snaží prosadit podmínky pro brexit. Její plány označil za „sebevražednou vestu“. Johnson se
domnívá, že Mayová dostala Británii do ponižujícího postavení vůči Bruselu a otevřela tak cestu
politickému vydírání ze strany EU. Plán Mayové zkritizoval i hlavní vyjednavač EU Michel Barnier.
Barnier se domnívá, že navrhované přijetí společných pravidel pro výměnu zboží, ale nikoliv
služeb, není v zájmu EU.
9. září se uskutečnily místní volby v 70 regionech Ruska. V rámci voleb volili také Moskvané svého
starostu, kterým se již potřetí stal blízký spolupracovník prezident Vladimira Putina Sergej
Sobjanin. Získat měl asi 70 % hlasů.
Telegraficky
- Dne 5. září oznámil německý europoslanec a předseda největší europarlamentní frakce
Evropská lidová strana Manfred Weber, že po volbách do Evropského parlamentu chce usilovat
o křeslo předsedy Evropské komise.
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