Týden

v evropské politice (19. – 25. 8. 2013)

Událost týdne:
Dne 19. srpna informoval deník The Guardian, že v neděli ráno byl na letišti Heathrow v Londýně zadržen David
Miranda, který se svým přítelem, novinářem listu The Guardian Glennem Greenwaldem, jako první zveřejnil
informace Edwarda Snowdena o americkém špionážním programu Prism. Muž byl zadržen na základě
protiteroristického zákona a v odpoledních hodinách propuštěn. Zároveň britská vláda pohrozila listu The
Guardian stíháním, pokud tajné materiály získané od Edwarda Snowdena nezničí. Redakce listu The Guardian
následně vydala prohlášení, že veškeré materiály týkající se kauzy byly pod dohledem britských a amerických
agentů zničeny. Dne 22. srpna oznámil britský soud, že úřady ve Velké Británii mají omezené právo
prozkoumat dokumenty, které byly zabaveny na letišti Davidu Mirandovi.
19. srpna varovala Evropská komise španělskou vládu, že případný poplatek za překročení španělskogibraltarské hranice, který španělská vláda uvažuje zavést, není v souladu s evropským právem o volném
pohybu osob přes hranice členských zemí. Spor kolem Gibraltaru se mezi vládou Španělska a Velké Británie
vyhrotil minulý týden kvůli údajně přehnané kontrole španělských celníků na španělsko-gibraltarských
hranicích.
20. srpna navštívila Angela Merklová (CDU-CSU) jako první kancléř německé vlády koncentrační tábor
v Dachau. Merklová připomněla, jaké bezpráví z Německa dříve vzešlo. Tábor Dachau byl první koncentrační
tábor na území nacistického Německa; fungoval od roku 1933.
21. srpna se uskutečnila v Bruselu schůzka ministrů zahraničních věcí EU. Ministři řešili vztah EU k současné
vyhrocené situaci v Egyptě. Na této mimořádné schůzce bylo rozhodnuto, že země EU zastaví prodej zbraní a
vojenských bezpečnostních zařízení do Egypta. Vojenská pomoc představuje pro Egypt 140 milionů eur ročně.
Ministři vyzvali egyptskou vládu k okamžitému ukončení násilí v zemi.
21. srpna bylo v hlavním městě Somálska Mogadišu napadeno vozidlo švédské političky Ann-Margrethe
Livhové, která se vracela do hotelu z přednášky o demokracii a lidských právech. Dva muži byli střelcem zabiti,
politička byla postřelena do hrudi.
22. srpna oznámil ministr zahraničí Francouzské republiky Laurent Fabius, že pokud se potvrdí použití
chemických zbraní v syrské občanské válce, je Francie připravena požadovat silovou reakci. Incident, který se
odehrál ve středu 21. 8., hodlá prošetřovat také Rada bezpečnosti OSN.
23. srpna podepsal prezident Ruské federace Vladimír Putin dekret zpřísňující bezpečnostní opatření
v letovisku Soči během zimních olympijských her. Mimo jiné budou během OH zakázána veřejná shromáždění,
která nebudou mít souvislost s olympiádou. Opatření začne platit 7. ledna 2014 a skončí 21. března téhož roku.
25. srpna se se v Moskvě na Rudém náměstí sešla skupina lidí, která si chtěla připomenout protest sovětského
disidentu proti okupaci Československa v roce 1968. Skupina byla ale stejně jako v roce 1968 rozehnána
policií.
Telegraficky:
 Dne 22. srpna si EU připomněla Evropský den památky obětem totalitních režimů.
 Dne 20. srpna prohlásil německý ministr financí Wolfgang Schäuble, že Řecku bude muset být poskytnut
ještě jeden program finanční pomoci. Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger připustil, že
Řecko by mohlo dostat až deset miliard eur (256, 6 miliard Kč).
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