Týden
v evropské politice (26. 1 1 . – 2. 1 2. 201 8)
Událost týdne:
26. listopadu schválil ukrajinský parlament výnos prezidenta Petra Porošenka o vyhlášení
válečného stavu po dobu 30 dnů v deseti pobřežních a pohraničních oblastech Ukrajiny.
Ukrajina tak reagovala na předchozí incident v Kerčském průlivu, kdy ruská pohraniční
stráž zajala tři lodě ukrajinského námořnictva a 24 námořníků. Parlamen t schválil také
usnesení o datu konání prezidentských voleb – 31 . března 201 9, neboť Porošenko čelil
kritice opozice, že se vyhlášením válečného stavu snaží odsunout termín voleb. Ukrajinský
prezident zdůraznil, že válečný stav neznamená zahájení útočných akcí a je naopak
součástí obrany země. V tomtéž týdnu poslal ruský soud všech 24 zadržených námořníků do
vazby. Ukrajina označuje námořníky za válečné zajatce a dožaduje se jejich propuštění.
Přistoupila k zákazu vpouštět do země po dobu válečného stavu ruské občany mužského
pohlaví ve věku 1 6 až 60 let. Ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omeljan také
obvinil Rusko ze zavedení blokády ukrajinských přístavů v Azovském moři - Mariupolu a
Berdjansku. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg kritizoval Rusko za otevřené užití
vojenské síly a ujistil o pokračující podpoře Ukrajiny ze strany NATO.
27. listopadu rozhodl soud v německém Dortmundu, že útočník, který minulý rok v dubnu
zaútočil třemi bombami na autobus převážející fotbalisty Borussie Dortmund, půjde na 1 4 let
do vězení. Motivem 26letého Sergeje W. měla být dle vyšetřovatelů snaha vydělat na
propadu akcií fotbalového klubu.
29. listopadu oznámil slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák (Smer-SD), že podává
demisi kvůli odmítnutí Národní rady SR přistoupit ke globálnímu paktu OSN o migraci.
Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s Lajčákovou rezignací nesouhlasí.
1 . prosince se sešla německá kancléřka Angela Merkelová s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem v argentinském Buenos Aires na okraj schůzky skupiny G20. Jednali spolu především
o napětí mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli incidentu v Kerčském průlivu. Merkelová zdůraznila
potřebu vyhnout se další eskalaci konfliktu a nabídla pomoc při hledání řešení. Vybídla také
k propuštění zadržených ukrajinských námořníků, rozhodnutí je však dle Putina v pravomoci
soudu. Německo nevylučuje možnost zpřísnění sankcí vůči Rusku.
1 . prosince pokračovaly v Paříži a dalších francouzských městech demonstrace hnutí žlutých
vest proti zvyšování ceny pohonných hmot. Demonstrací se podle francouzského premiéra
Édouarda Philippeho účastnilo na 36 tisíc lidí. Protesty v Paříži doprovázely násilnosti, policie
použila proti některým demonstrantům slzný plyn, zábleskové granáty a vodní děla. Zraněno
bylo přes 1 30 osob. Francouzský prezident Emmanuel Macron násilnosti a vandalismus ostře
odsoudil. Ministr vnitra Christophe Castaner nejprve nevyloučil vyhlášení výjimečného stavu,
Macron však následně ohlásil záměr iniciovat dialog mezi lídry politických stran a
demonstranty.
2. prosince byla v polských Katovicích zahájena 24. konference OSN o změnách klimatu
(COP24). Schůzky, která potrvá do 1 4. prosince, se účastní zástupci 1 90 zemí. Hlavním
záměrem konference je přijetí konkrétních opatření, která by vedla k realizaci cílů pařížské
klimatické dohody z roku 201 5.
2. prosince informoval server iROZHLAS.cz, že Rusko o den dříve spustilo radar nové
generace Kontejner. Radar pokrývá území celé Evropy, neboť má mít radiolokační dosah tři
tisíce kilometrů.
Telegraficky
- Dne 26. listopadu informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na magazín Spiegel, že
Německo uvažuje o zavedení bodového systému, který by usnadňoval deportace migrantů
porušujících zákon.
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