Týden

v evropské politice (5. – 11. 8. 2013)

Událost týdne:
Během týdne vyvrcholil mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Španělským královstvím
spor o Gibraltar. Španělská vláda prohlásila, že uvažuje o zpoplatnění hraničních přechodů mezi Gibraltarem
(který v současné době patří mezi zámořská území Velké Británie) a Španělskem. Již během týdne docházelo
k důkladným kontrolám na hranicích a k vytváření masivních front lidí, kteří podle britské vlády kvůli
úmornému horku kolabovali. Španělská vláda nad to uvažuje o uzavření leteckého prostoru nad Gibraltarem.
Tímto vším reaguje na výstavbu britských betonových bloků, které údajně blokují námořní dopravu kolem
území Gibraltaru. Spory obou zemí o toto území trvají již od roku 1713.
5. srpna zemřel po dlouhé nemoci ve věku 81 let admirál Sandy Woodward, muž, který vedl britské královské
námořnictvo ve válce o Falklandy (1982).
6. srpna vynesl maďarský soud sérii odsuzujících rozsudků za rasově motivované činy proti romské menšině,
které byly v zemi spáchány během let 2008 a 2009. Třem útočníkům soud vyměřil doživotní tresty, jednomu
třináctiletý trest odnětí svobody. Věk všech odsouzených se pohybuje mezi 28 až 42 lety.
6. srpna Evropská Komise uvedla, že stát Malta má z humanitárních důvodů povinnost přijmout uprchlíky
z Afriky. Reagovala tak na krok maltské vlády odmítnout přijmout do doků tanker se 102 africkými migranty.
7. srpna maďarský Nejvyšší soud nařídil městskému soudu, aby pokračoval v řízení s Lászloem Csatárym, který
čelí obvinění z válečných zločinů. Dnes 98letý Csatáry se měl v roce 1944 významně podílet na deportaci Židů
do tábora smrti v Osvětimi a jako šéf policie v košickém ghettu se podílel na represích místních židovských
obyvatel. V Československu byl v roce 1948 odsouzen k trestu smrti. Desátého srpna László Csatáry zemřel,
oznámil to jeho advokát Gábor Horváth.
8. srpna prezident Spojených Států Amerických Barack Obama zrušil plánovanou zářijovou návštěvu Ruské
federace, při které se měl setkat se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Administrativa Bílého domu
tak reagovala na postup Ruské federace v případu Edwarda Snowdena.
9. srpna francouzský statistický úřad oznámil, že průmyslová výroba ve Francii klesla oproti předešlému
čtvrtletí o 1,4%. I přesto má Francie druhou největší ekonomiku v Evropě.
9. srpna ministr vnitra Francouzské republiky Manuel Valls připustil opětovný zákaz nošení náboženských
symbolů na veřejnosti a na univerzitách. Podle nejnovějších průzkumů přes 72% francouzů tento krok
schvaluje. Naopak francouzské levicové strany se debatě o zákazu brání.
10. srpna se v Londýně konala demonstrace proti ruskému zákonu, který zakazuje propagaci homosexuality
mezi mládeží. Kontroverzní zákon začal v Ruské federaci platit od letošního června. Stovky lidí na demonstraci
žádaly, aby Kreml svůj postoj k zákonu přehodnotil.
Telegraficky:
 Nezaměstnanost v Řecku stoupla o 4 %, bez práce je nyní již 28% lidí.
 Obávaný sicilský mafiánský boss Domenico Rancadore, na kterého byl vydán evropský zatykač, byl ve středu
zatčen v Londýně.
 Prezident Ruské federace Vladimír Putin se v září setká se svým íránským protějškem Hasanem Ruháním.
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