Týden
v evropské politice (1.4. – 7. 4. 2019)
Událost týdne:
1. dubna oznámila ústřední volební komise na Ukrajině, že v prezidentských volbách nezískal
žádný kandidát nad 50 % hlasů, a proto proběhne 21. dubna druhé kolo. V něm se utkají herec
bez politických zkušeností Volodymyr Zelenskyj a stávající prezident Petro Porošenko.
Někdejší ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, která též usilovala o post hlavy státu,
avšak do druhého kola nepostoupila, uvedla, že ve druhém kole nepodpoří ani jednoho
z kandidátů.
2. dubna oznámila ukrajinská pohraniční stráž, že začala budovat hraniční zábrany na západě
země v Zakarpatské oblasti, tedy na hranicích s Rumunskem a Ruskem. Důvodem ke vztyčení
bariér na hranici s Rumunskem je údajně zvyšující se počet ilegálních překročení hranic. O
stavbě zábran na ruských hranicích rozhodla Ukrajina už po anexi poloostrova Krym v roce
2014.
3. dubna uvedli mluvčí britské vlády a mluvčí opoziční labouristické vládní strany, že jednání
premiérky Theresy Mayové s předsedou labouristů Jeremym Corbynem o dalším brexitovém
plánu bylo konstruktivní. Oba politici se prý dohodli na dalším programu rozhovorů. O dva
dny později však vyjádřili britští labouristé zklamání z dosavadního průběhu jednání
s vládou, jelikož kabinet prý nenabídl „opravdovou změnu nebo kompromis“. Zástupce vlády
naopak uvedl, že pozice obou stran si jsou velmi blízké a premiérka je ochotná uzavřít
kompromis. Strany spolu začaly jednat poté, co počátkem týdne britští poslanci zamítli
všechny čtyři navrhované poslanecké varianty dalšího postupu v krizi kolem brexitu.
4. dubna schválili britští poslanci poměrem hlasů 313 ke 312 návrh zákona, který pověřuje
Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta bez dohody. Návrh
zamířil ke schválení do Sněmovny lordů.
5. dubna informoval šéf kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci Alexandr
Zaldostanov, že skupina podnikne i letos při příležitosti výročí konce druhé světové války
jízdu do Berlína. Motorkáři opět projedou i Slovenskem či Českou republikou. Některé země
však považují akci za provokaci. Skupina Noční vlci je proslulá vztahy s ruským prezidentem
Vladimirem Putinem. Kritici spolku označují jeho členy za extrémní nacionalisty.
Zaldostanov je na sankční listině USA a EU za aktivní podporu ruské anexe Krymu.
5. dubna oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, že zřídil speciální komisi, jejímž
úkolem bude na základě archivního bádání zjistit, jakou úlohu sehrála Francie při genocidě
ve Rwandě. Macron to oznámil při příležitosti setkání s některými přeživšími rwandské
genocidy. Od počátku masového vraždění uplynulo o dva dny později přesně 25 let.
6. dubna protestovalo v německé metropoli Berlín zhruba 20 tisíc lidí proti růstu nájmů.
Menší demonstrace proběhly i v dalších německých městech. Do akce v Berlíně se zapojilo
na 280 organizací, které apelovaly na změnu politiky v oblasti bydlení. Kontroverzní
iniciativa „Vyvlastnit Deutsche Wohnen a spol.“ začala sbírat podpisy na petici volající po
vyvlastnění asi čtvrt milionu bytů, které patří velkým firmám.
6. dubna informoval server iROZHLAS.cz, že španělská policie zadržela polského podnikatele
Marka Falentu, jenž byl v Polsku odsouzen v souvislosti s odposlechy rozhovorů politiků s
podnikateli. Odposlechy, které byly zveřejněny v roce 2014, vyvolaly v Polsku politický
skandál a napomohly k porážce tehdejší vládní strany Občanská platforma ve volbách.
Telegraficky
- Dne 5. dubna požádala britská premiérka Theresa Mayová v dopise adresovaném
předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi o druhý odklad brexitu, a to do 30. června.
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