Týden

v evropské politice (7. – 13. 10. 2013)

Událost týdne:
Dne 10. října oznámil předseda Evropského parlamentu (EP) Martin Schulz, že Sacharovu cenu za svobodu
myšlení získala pákistánská dívka Malala Júsufzaiová (16), která se kvůli boji za práva žen stala terčem útoku
islámských radikálů. Malala Júsufzaiová je také kandidátkou na letošní Nobelovu cenu za mír. Sacharovova
cena za svobodu myšlení, pojmenovaná po sovětském vědci a disidentovi Andreji Sacharovovi, byla
založena Evropským parlamentem v prosinci 1988. Slavnostní předání ceny se uskuteční 20. listopadu 2013.
7. října informoval francouzský deník Sud Ouest, že francouzská justice zastavila vyšetřování bývalého
prezidenta Francouzské republiky Nicolase Sarkozyho. Vyšetřování se týkalo údajného nelegálního financování
volební kampaně v roce 2007. Dalších deset osob, které jsou v případu obviněny, bude justice dále vyšetřovat.
Pokud soud zprávu potvrdí, bude moci Sarkozy kandidovat v prezidentské volbě v roce 2017.
7. října zveřejnila agentura AP zprávu, že nezávislá vyšetřovací komise na Kypru označila za hlavního viníka
kyperské finanční krize bývalého prezidenta země Demetrise Christofiase. Prezident Christofias údajně
ignoroval varování ohledně nadměrných výdajů a odkládal rozhovory o mezinárodní pomoci. Tato lehkovážná
politika podle vyšetřovací komise dovedla zemi na pokraj bankrotu. Christofias byl prezidentem Kypru od roku
2008 do léta 2013.
8. října schválil Evropský parlament (EP) návrh tabákové směrnice, která má za cíl rapidně snížit počet závislých
kuřáků v Evropské unii. Evropská komise (EK) původní tabákovou směrnici, která byla přísnější, stáhla a
Evropskému parlamentu předložila její umírněnější formu. Podle té by na 65 procentech krabičky měl být
varovný nápis. Mentolové cigarety by měly být z trhu staženy až po osmi letech a tenké cigarety, tzv. slim, by
měly na trhu zůstat. Původní návrh EK „slim“ cigarety plánoval stáhnout z trhu, stejně tak jako cigarety
s příchutí. Původní návrh EK také počítal se zařazením elektronických cigaret do kategorie léků a tím umožnit
jejich prodávání v lékárnách. Detailní formu směrnice mají v rukou členské státy EU. Postoj většiny států je však
ještě mírnější než v EP.
9. října oznámili ruští vyšetřovatelé, že na lodi organizace Greenpeace, která byla zadržena v půlce září
v Arktidě, našli látky, které mohou být považovány za tvrdé drogy. Rusko stále zadržuje třicet aktivistů
organizace, kteří jsou obviněni z pirátství. Aktivisté byli zadrženi pohraniční stráží kvůli protestu proti těžbě
ropy v Arktidě.
10. října zahájili představitelé vítězné německé CDU-CSU jednání s představiteli strany Zelených o případné
vládní koalici. Tzv. „černo-zelená koalice“ na federální úrovni ještě nikdy v Německu nevládla, v některých
spolkových zemích už ale ano. Minulý týden jednala CDU-CSU se sociálními demokraty.
11. října oznámilo litevské ministerstvo zahraničí, že ruský prezident Vladimír Putin nařídil zastavit blokádu
litevského dovozu, jejímž oficiálním důvodem byla údajná sporná kvalita dovážených mléčných výrobků.
12. října oznámilo polské ministerstvo vnitra, že během listopadové konference OSN obnoví hraniční kontroly
v rámci schengenské zóny volného pohybu. Konference OSN o změnách klimatu se uskuteční ve Varšavě ve
dnech 11. – 22. listopadu.
Telegraficky:
 dne 12. října uvedla maltská vláda, že hodlá upozornit Evropskou unii na alarmující situaci ve vodách
Středozemního moře, kde krátce po sobě ztroskotaly již dvě lodě s africkými uprchlíky.
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