Týden
v evropské politice (1 . 1 0. – 7. 1 0. 201 8)
Událost týdne:
6. října oznámil předseda opoziční Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) a bývalý kancléř
Christian Kern, že se rozhodl odejít z politiky. Nehodlá kandidovat ani v jarních volbách do
Evropského parlamentu, ačkoliv podle dosavadního plánu měl stát na špici kandidátky SPÖ. Kern
se chce navrátit do soukromé sféry. Kern již 1 8. září oznámil odchod z čela strany. Vedení SPÖ se
do listopadového sjezdu strany ujala někdejší ministryně zdravotnictví Pamela RendiováWagnerová.
1 . října informovala agentura ČTK s odvoláním na ruský opoziční list Novaja gazeta, že Rusko
chce navrhnout výměnu ukrajinského režiséra Oleha Sencova za tři své občany, kteří jsou
vězněni v USA. Konkrétně se má jednat o obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, pilota
Konstantina Jarošenka, jenž byl odsouzen za pašování drog, a Mariji Butinovou, která je
podezřelá z nezákonného lobbingu.
1 . října byl ve Švédsku odsouzen ke dvouletému vězení francouzský umělec Jean-Claude
Arnault, který byl obviněn ze znásilnění. Arnault je manželem jedné z členek Švédské akademie
věd, která uděluje Nobelovu cenu za literaturu, a stal se ústřední postavou skandálu, který od
loňského listopadu cloumá Švédskou akademií. V důsledku skandálu letos nebude udělena
Nobelova cena za literaturu.
2. října zasahovala francouzská policie ve městě Grande-Synthe u Dunkerque, kde prohledávala
sídlo a domy představitelů muslimské šíitské organizace Centre Zahra France, kterou podezřívá
z podpory teroristických hnutí. Podle agentury AFP zadržela policie tři osoby v souvislosti
s držením střelných zbraní. Ve stejný den informovaly francouzské úřady, že na šest měsíců
zmrazily majetek patřící íránským tajným službám a dvěma íránským občanům. Zmrazení
majetku dle agentury Reuters souvisí se zmařeným červnovým atentátem na shromáždění
organizované íránskou opozicí ve Villepinte u Paříže.
2. října schválil německý kabinet plán, jenž mimo jiné zakotvuje možnost pro občany ze zemí
mimo EU přijít do Německa na půl roku a hledat tam práci. Podmínkou je znalost němčiny a
odborné vzdělání. Koalice se také shodla, že němečtí zaměstnavatelé by neměli být zatíženi
povinností zaměstnávat přednostně Němce před cizinci ze třetích zemí. Cílem nových pravidel
je podpořit udržitelnost růstu německé ekonomiky.
4. října vydalo ruské ministerstvo zahraničních věcí prohlášení, v němž odmítlo nizozemská
obvinění týkající se údajného pokusu o hackerský útok ruských agentů na Organizaci pro zákaz
chemických zbraní (OPCW). Rusko označuje obvinění za cílenou kampaň a „ špionomanii“ , která
vážně poškozuje rusko-nizozemské vztahy.
6. října informovala agentura ČTK s odvoláním na agenturu AP, že papež František nařídil
vyšetřit na základě vatikánských archivů, zda církev záměrně přehlížela informace o údajném
sexuálním zneužívání nezletilých ze strany teď už bývalého kardinála Theodora McCarricka.
Podle některých zdrojů Vatikán disponoval těmito informacemi již v roce 2000, tedy ještě před
jmenováním McCarricka kardinálem.
Telegraficky
Dne 1 . října zadržela německá policie sedm mužů, které podezřívá z vytvoření teroristické
krajně pravicové organizace „ Revolution Chemnitz“ . Skupina údajně plánovala útoky na
migranty, politiky a novináře během svátku Dne německé jednoty 3. října.
Dne 2. října uvedla britská premiérka Theresa Mayová, že se chystá předložit EU nový návrh
týkající se režimu hranice mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu.
Dne 3. října označil ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu na energetické konferenci
v Moskvě bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, který byl v březnu přiotráven jedem
novičok, za „ pacholka“ a „ zrádce vlasti“ . Opakovaně odmítl ruskou vinu za Skripalovu otravu.
Dne 4. října přijal americký Senát jednohlasně rezoluci, která uznává hladomor na Ukrajině
v letech 1 932-1 933 za genocidu ukrajinského národa.
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