Týden
v evropské politice (24. 12. – 30. 12. 2018)
Událost týdne:
30. prosince informoval britský list The Observer, že skupina labouristických a konzervativních poslanců
chce prosadit odklad britského odchodu z EU, pokud britský parlament v lednu 2019 odmítne vyjednanou
dohodu o brexitu. Poslanci tak chtějí zamezit tomu, aby Británie opustila evropský blok bez dohody.
Datum brexitu je stanoveno na 29. březen 2019.
25. prosince informovala agentura ČTK, že Rusko rozšířilo sankční seznam ukrajinských politiků a
společností. Sankce byly zavedeny začátkem listopadu v reakci na postupné rozšiřování protiruských sankcí
ze strany Ukrajiny kvůli anexi Krymu. Ruské sankce se nově týkají například náčelníka hlavní správy
rozvědky ministerstva obrany Vasyla Burba či starosty Oděsy Gennadije Truchanova. Koncem týdne
oznámila ruská vláda, že rozšířila také zákaz dovozu potravin a průmyslových výrobků z Ukrajiny, například
pšenice, ovoce, zeleniny, ryb či piva, ale také traktorů, turbín či různých motorů.
26. prosince informovalo Rusko, že vyzkoušelo novou superzbraň, konkrétně raketu Avangard, jež má dle
prezidenta Vladimira Putina mezikontinentální dosah a schopnost letět v atmosféře dvacetkrát rychleji
než zvuk. Putin, který osobně přihlížel zkoušce jako vrchní velitel, uvedl, že Rusko začne rakety dostávat
od roku 2019.
27. prosince oznámil ukrajinský vyjednavač Jevhen Marčuk, že v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny bylo
od soboty 29. prosince vyjednáno nové příměří. Příměří je dle Marčuka nutné využít zejména k opravám
infrastruktury. Brzy po vyhlášení příměří se však obě strany obvinily z jeho porušování.
27. prosince uvedl v rozhovoru pro listy mediální skupiny Funke generální inspektor německého
bundeswehru Eberhard Zorn, že Německo kvůli nedostatku nových rekrutů uvažuje o tom, že by začalo
rekrutovat i občany jiných zemí EU. Podle listu Hamburger Abendblatt dosud vyjádřily ochotu o věci jednat
čtyři země EU včetně ČR.
27. prosince oznámil bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, že se do konce roku vzdá funkce
poslance, neboť se chce více věnovat rodině. Definitivní odchod z politiky ale nepotvrdil. Kaliňák odešel
z funkce ministra vnitra v březnu 2018 v souvislosti s vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka.
28. prosince vyzvali francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová
Rusko, aby propustilo ukrajinské námořníky, které zadrželo předchozí měsíc během incidentu v Kerčském
průlivu. Rusko námořníky viní z nezákonného překročení ruských hranic, podle Ukrajiny se naopak Rusko
dopustilo agrese.
29. prosince se ve Francii uskutečnil již sedmý sobotní protest hnutí žlutých vest namířený proti sociální
politice prezidenta Emmanuela Macrona. Zúčastnilo se jej však výrazně méně lidí než přechozích protestů.
V Paříži například dle odhadů policie demonstrovalo jen kolem tisícovky lidí.
29. prosince informoval německý list Welt am Sonntag, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker
zpochybnil připravenost Rumunska převzít předsednictví EU od 1. ledna 2019. Podle Junckera je země
připravená technicky, nikoliv však pokud jde o schopnost dělat politické kompromisy. Juncker poukázal i
na vnitřní politický rozkol v zemi. Rumunská vláda Junckerovy výhrady odmítla. Ujistila, že se na
předsednictví důkladně připravila a nehodlá jej využít jako nástroj vnitropolitického boje.
30. prosince přiznal bývalý poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Alexandre Benalla, že
i po opuštění své funkce používal diplomatické pasy. Přislíbil, že pasy v následujících dnech vrátí. Benalla
uvedl, že pasy používal pouze k rychlejšímu průchodu na letištích. Aféru, která kolem pasů ve Francii
vypukla a znovu otřásla postavením prezidenta Macrona, považuje za nepřiměřenou.
Telegraficky
- Dne 25. prosince vyzval papež František v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) k bratrskému
soužití různých kultur, národů a náboženství. Papež dále popřál klid a mír oblastem zmítaným válkami
jako je Sýrie či Jemen, a vyjádřil naději v obnovení jednání mezi Izraelci a Palestinci.
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