Týden
v evropské politice (4. 3. – 1 0. 3. 201 9)
Událost týdne:
4. března informoval server iROZHLAS.cz, že v parlamentních volbách v Estonsku, které
proběhly o den dříve, zvítězila s 28,8 % hlasů opoziční liberální Reformní strana (RE) vedená
někdejší europoslankyní Kajou Kallasovou. Proruská Estonská strana středu (EKK) premiéra
Jüriho Ratase získala 23 % hlasů a obsadila druhé místo. Ve volbách uspěla i krajně
pravicová protiimigrační strana EKRE, která obdržela dvakrát více hlasů než v předchozích
volbách a skončila třetí. Její účast ve vládní koalici se však neočekává, neboť pro ni bude
obtížné najít partnery.
4. března uvedl papež František, že zveřejní archivy z doby druhé světové války, kdy úřadoval
papež Pius XII. Archivy by měly být zpřístupněny 2. března 2020. Na otevření archivů
dlouhodobě apelovaly židovské organizace, které papeže Pia XII. kritizují za přivírání očí před
holokaustem. S tím však Vatikán nesouhlasí. Papež se dle církve proti protižidovskému teroru
diplomaticky angažoval v zákulisí.
4. března poničili neznámí pachatelé bývalou synagogu v obci Mommenheim na východě
Francie, když na ni nasprejovali několik hákových křížů. K incidentu došlo jen dva dny poté,
co někdo poničil pomník, který stojí na místě někdejší synagogy ve Štrasburku. Projevů
antisemitismu ve Francii v poslední době přibývá.
6. března informoval server iROZHLAS.cz, že Rakousko se rozhodlo neposkytovat konzulární
ochranu svým občanům, kteří se připojili k teroristické organizaci Islámský stát. Země tak
odmítá přebírat zajatce ze Sýrie a soudit je. Diskuze o tom, jak nakládat s radikály, probíhá i
v Německu. iROZHLAS.cz o dva dny dříve informoval, že Německo hodlá zbavit občanství
všechny radikály, kteří se zapojí do teroristické organizace. Podmínkou však je, že musí mít
vedle německého ještě další občanství.
7. března vyzval venezuelský prozatímní prezident Juan Guaidó Evropu k zesílení finančních
sankcí vůči režimu venezuelského vůdce Nicoláse Madura. Reagoval tak na událost, kdy
venezuelská vláda označila německého velvyslance v Caracasu Daniela Krienera za
nežádoucí osobu a vyzvala ho, aby do 48 hodin odcestoval.
9. března se uskutečnila 1 7. protestní sobota tzv. hnutí žlutých vest ve Francii, které se
domáhá změny politiky prezidenta Emmanuela Macrona. Vedle žlutých vest do ulic vyrazily i
učitelky mateřských škol, které oblékly růžové vesty a protestovaly proti reformě podpory
v nezaměstnanosti. Souběžně probíhal také pochod žen, který apeloval na rovnost žen a
mužů. Podle francouzských úřadů vyrazilo do ulic 28 600 lidí, což je zatím nejnižší číslo od
počátku protestů. Pořadatelé se přitom domnívali, že sobotní demonstrace budou
vrcholem dosavadních protivládních protestů, neboť 1 5. března má dojít k ukončení
celonárodní debaty o směřování země, kterou prezident Emmanuel Macron zahájil v reakci
na rozsáhlé protesty žlutých vest.
1 0. března zadržela ruská policie nejméně 1 5 osob během pochodu za svobodu internetu,
který se uskutečnil v centru Moskvy. Účastníci pochodu protestovali proti plánovanému
zákonu, který rozšiřuje pravomoci úřadů při blokaci webových stránek s nevhodným
obsahem. Nevhodným obsahem se přitom rozumí i informace obsahující neúctu ke státu,
státním symbolům či ruské ústavě. Shromáždění bylo povolené ze strany moskevské radnice.
Telegraficky
- Dne 4. března podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekret, který pozastavuje platnost
smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Spojené státy od INF
odstoupily již v únoru.
- Dne 6. března informoval server iROZHLAS.cz, že Rusko posílilo protileteckou obranu v
Kaliningradské oblasti o pluk raketového systému S-400 Triumf. V témže týdnu byla v
exklávě u Baltského moře spuštěna i nová elektrárna, která má přispět k soběstačnosti
exklávy.
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