Týden
v evropské politice (7. 1 . – 1 3. 1 . 201 9)
Událost týdne:
8. ledna těsně schválila britská Dolní sněmovna dodatek k rozpočtovému zákonu, který
posiluje roli parlamentu a naopak omezuji moc vlády v případě tzv. neřízeného brexitu.
Podle dodatku bude muset vláda v případě neschválení dohody o brexitu v britském
parlamentu získat souhlas poslanců, aby mohla využívat daňové příjmy na zabezpečení
fungování úřadů. Výsledek hlasování označila britská média za další porážku premiérky
Theresy Mayové. Mayová následující den apelovala na poslance, aby v hlasování 1 5. ledna
schválili vyjednanou dohodu s EU.
7. ledna informovala agentura ČTK, že předseda nejsilnější slovenské vládní strany Smer-SD a
bývalý premiér Robert Fico se chce stát ústavním soudcem. Slovenský ústavní soud se skládá z 1 3
soudců, přičemž 9 z nich vyprší na konci února mandát. Ústavní soudce pak vybírá prezident
z kandidátů, které mu navrhne parlament.
7. ledna napadla skupina tří útočníků německého poslance a šéfa brémské AfD Franka Magnitze.
K útoku došlo nedaleko historického centra Brém. Magnitz byl s těžkými zraněními převezen do
nemocnice. Policie se domnívá, že incident měl politické pozadí. AfD je nejsilnější opoziční
stranou v Německu, známou pro své protiimigrační postoje.
8. ledna informovala německá policie, že koncem předchozího týdne zadržela mladíka, který se
přiznal ke zveřejnění osobních údajů stovek německých politiků a dalších známých osobností na
internetu. Mladík, kterého k činu dle vlastních slov dovedl nesouhlas s vyjádřeními těchto osob,
byl o den později propuštěn na svobodu. Dle vyšetřovatelů neexistují důvody k vazbě, vyšetřování
ale pokračuje.
1 0. ledna odmítl běloruský prezident Alexandr Lukašenko, že by probíhala jednání o možnosti
sjednocení Běloruska s Ruskem, jak v předchozích týdnech spekulovala média. O sjednocení
nemá podle Lukašenka zájem ani ruský prezident Vladimir Putin. Lukašenko dále pohrozil Rusku,
že pokud zdraží dodávky ropy do Běloruska, může tak přijít o svého „ jediného spojence na
západním směru“ . Zároveň vybídl vládu k vypracování náhradního plánu dodávek ropy přes
pobaltské republiky.
1 1 . ledna informovala agentura ČTK s odvoláním na ruský deník Izvestija, že 24 ukrajinských
námořníků, kteří byli zadrženi ruskými jednotkami loni v listopadu během incidentu v Kerčském
průlivu, by po vynesení rozsudku mohlo být vyměněno za Rusy vězněné na Ukrajině. Deník měl
vycházet z informací obdržených od vysoce postavených ruských diplomatů.
1 1 . ledna sdělil rumunský prezident Klaus Iohannis v Bukurešti členům Evropské komise (EK), že
Rumunsko se bude během svého půlročního předsednictví EU snažit z pozice nestranného
zprostředkovatele podpořit konsensuální shodu mezi unijními zeměmi. Rumunsko zahájilo své
předsednictví začátkem roku. Rumunská vláda již delší dobu čelí pochybnostem ze strany EU
kvůli svému přístupu k dodržování zásad právního státu.
1 2. ledna protestovalo více než 80 tisíc příznivců hnutí žlutých vest ve francouzských městech.
V Paříži demonstrovalo kolem 8 tisíc lidí. Akce se ani tentokrát neobešla bez potyček s policí, 244
lidí bylo zadrženo. Francouzi chtějí protesty poukázat na svou nespokojenost se snižující se
životní úrovní. V demonstracích pokračují i přes to, že vláda již v prosinci ohlásila zavedení
opatření na zlepšení situace.
Telegraficky
- Dne 1 0. ledna vypsal předseda slovenského parlamentu Andrej Danko (SNS) termín
prezidentských voleb na Slovensku. První kolo se uskuteční 1 6. března 201 9. Případné druh é kolo
by bylo vyspáno o dva týdny později.
- Dne 1 2. ledna informovala agentura ČTK, že čínská společnost Huawei propustila zaměstnance,
který byl v Polsku zadržen pro podezření ze špionáže pro čínské tajné služby. Společnost uvedla, že
údajné trestné činy muže nemají s Huawei nic společného.
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