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Událost týdne: 
12. září schválil Evropský parlament poprvé ve své historii doporučení, aby Evropská unie zahájila řízení 
proti některému členskému státu kvůli závažnému ohrožení unijních hodnot. Zahájení řízení proti 
Maďarsku podpořilo 448 poslanců, 197 bylo proti a 48 se zdrželo hlasování. Vést by teoreticky mohlo 
až ke ztrátě hlasovacích práv Maďarska v EU. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó považuje sčítání 
hlasů za podvodné a výsledek hlasování označil za pomstu politiků, kteří podporují imigraci. 
 
10. září informovala agentura ČTK s odvoláním na zpravodajský server NOI, že moldavský prezident 
Igor Dodon utrpěl o den dříve blíže nespecifikované zranění páteře při dopravní nehodě, při níž došlo 
ke střetu jeho limuzíny s nákladním automobilem. Prorusky orientovaný prezident, který není 
v ohrožení života, označil nehodu za „podivnou“. Chce však počkat na výsledky policejního vyšetřování. 
 
10. září informovala agentura ČTK s odvoláním na server Spiegel Online, že šéf německé 
kontrarozvědky Hans-Georg Maassen již nezpochybňuje pravost videa, které zachycuje útok na 
přistěhovalce ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici). O tři dny dříve přitom Maassen 
uvedl, že video může být cíleně šířenou nepravdivou informací, za což sklidil ostrou kritiku zejména od 
vládních sociálních demokratů (SPD) i opozice, kteří vznesli požadavek na jeho odstoupení. Maassen 
kritizuje média za to, že video rychle zveřejnila, aniž by ověřila jeho pravost.    
 
11. září demonstrovalo v Barceloně při příležitosti Dne Katalánska asi milion lidí za nezávislost 
Katalánska. Hlavním cílem manifestace bylo zasadit se o propuštění devíti separatistických 
katalánských vůdců, kteří jsou kvůli loňskému referendu o nezávislosti a pokusu o odtržení regionu od 
Španělska ve vězení a čelí obvinění ze vzpoury.    
 
12. září uvedl ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci ve Vladivostoku, že ruské úřady 
identifikovaly oba muže, které Velká Británie označila za pachatele útoku nervově paralytickou látkou 
novičok na Sergeje Skripala a jeho dceru. Podle Putina se jedná o civilisty, nikoliv zločince. Britští 
vyšetřovatelé však tvrdí, že mají dostatek důkazů k obvinění Alexandra Petrova a Ruslana Boširova 
z plánování vraždy Skripalových. Britské úřady na ně vydaly evropský zatykač. Muži v rozhovoru 
odvysílaném ruskou televizí RT potvrdili, že v březnu město navštívili. Důvodem jejich cesty měl být 
turismus. Odmítli, že by pracovali pro ruskou vojenskou rozvědku GRU. 
 
13. září informovala agentura ČTK s odvoláním na španělská média, že španělský parlament schválil 
těsnou většinou odstranění ostatků diktátora Franciska Franka z památníku v Údolí padlých, který se 
nachází u Madridu a Franko je v něm pohřben spolu s tisíci oběťmi občanské války z 30. let 20. století. 
Podle předkladatelů návrhu nemůže Franko spočívat na stejném místě jako oběti režimu.  
 
15. září přislíbil německý ministr vnitra a šéf bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer na 
sjezdu CSU v Mnichově, že pokud jeho strana získá v říjnových bavorských volbách znovu důvěru 
voličů, prosadí v dohledné době účinná pravidla pro regulaci migrace. CSU je tradičně nejsilnější 
bavorskou stranou. V posledních volbách získala téměř 48 % hlasů. Nyní jí však předvolební průzkumy 
přisuzují jen kolem 35 % hlasů, což by znamenalo nejhorší výsledek od roku 1950. Posiluje naopak 
protiimigrační AfD, která by dle průzkumů obdržela 13 % hlasů. 
 
Telegraficky 

- Dne 11. září byly v Rusku zahájeny největší vojenské manévry od konce studené války. Do týdenního 
cvičení „Východ 2018“ se zapojí téměř 300 tisíc vojáků, 36 tisíc tanků a obrněných vozidel, více než 
tisíc letadel, vrtulníků a dronů a 80 bojových a pomocných plavidel.  

- Dne 13. září prodloužila EU protiruské sankce kvůli anexi Krymu z roku 2014 o dalších šest měsíců. 
- Dne 13. září oznámil německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) v německém parlamentu, že 

Německo uzavřelo dohodu s Itálií o navracení těch migrantů, kteří již požádali o azyl v Itálii. 
Obdobnou dohodu již Německo uzavřelo se Španělskem a Řeckem. 

- Dne 14. září informoval český zpravodajský server iDnes.cz o zadržení radikálního islamisty původem 
ze Slovenska, který připravoval na území Česka teroristický útok. Zadržený muž vystupující pod 
jménem Abdul Rahman přijal islám před třemi lety. 
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