Týden
v evropské politice (22. 2. – 28. 2. 201 6)
Událost týdne:
22. února byly zveřejněny výstupy prognózy německého Institutu Prognos pro Bertelsmannovu
nadaci, která se zabývá dopady rozpadu schengenského prostoru na Evropskou unii. Za
nejhoršího scénáře, kdy by zavedení kontrol na hranicích zvýšilo cenu dovozů o 3 % , by zemím
EU během následujících deseti let vznikly náklady ve výši 1 ,4 bilionu eur. Největší ztrátu by
pocítila Francie, jež by zaplatila o 244 miliard eur více.
23. února informovalo ČTK o dopise zaslaném premiéru Davidu Cameronovi čelními
představiteli více než 200 největších britských společností. V něm premiéra varovali před
ochodem Velké Británie z EU. Dopis byl připraven v rámci kampaně „ Británii silnější v Evropě“ ,
která propaguje setrvání Velké Británie v Evropské unii. Řada významných podniků, jako třeba
Tesco nebo Sainsbury, vyhlásily před referendem neutralitu. Velké podniky se podobně zapojily
i do kampaně před referendem o skotské nezávislosti v září 201 4. Někteří Skoti tehdy
vyhrožovali bojkotem signatářů, což podle agentury Reuters mohlo nyní vést k menší ochotě
společností se k výzvě připojit.
24. února informovala agentura ČTK o prohlášení řeckého premiéra Alexise Tsiprase, ve kterém
pohrozil blokováním dalších dohod v rámci EU, dokud nedojde k „ proporčnímu rozdělení“
zátěže související s migrační krizí mezi členské země Evropské unie.
25. února zveřejnily zahraniční agentury obsah dohody ministrů obrany zemí NATO z 1 1 . února
týkající se pohybu válečných lodí Severoatlantické aliance v Egejském moři. Lodě států NATO
budou působit v celém Egejském moři a poskytovat informace řeckým a tureckým úřadům.
Řecká a turecká plavidla se budou pohybovat pouze ve výsostných vodách svých zemí. Dále
bylo generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem zdůrazněno, že uprchlíci plovoucí
z Turecka budou vraceni zpět i v případě, že budou zachyceni v řeckých vodách.
25. února odvolalo řecké ministerstvo zahraničí svou velvyslankyni ve Vídni zpět do Athén. Dle
oficiálního vyjádření je čin reakcí na posilování kontrol na hranicích zemí, které jsou součástí
tzv. balkánské cesty, které jde proti rozhodnutí summitu EU vyčkat na další vývoj na řecko turecké námořní hranici. K odvolání došlo den po vídeňském jednání zemí balkánské cesty
svolané Rakouskem, na které nebylo Řecko pozváno.
26. února informoval deník Süddeutsche Zeitung, že přibližně osmina běženců registrovaných
v Německu nedorazila na přidělené ubytovny. Úřady tedy nevědí, kde se v současné době
pohybují. Podle ministerstva vnitra mohli buď odejít do Dánska či Švédska, nebo zůstali ilegálně
v Německu.
26. února se v Irsku konaly parlamentní volby. Dosavadní vládní koalice premiéra Endy Kennyho
ze strany Fine Gael získala pouhých 55 křesel. To jí v 1 57členném parlamentu na získání většiny
nestačí. Jedinou možností na vytvoření většinové vlády by bylo spojení tradičních rivalů,
křesťansko-demokratické Fine Gael a republikánské Fianna Fáil. Podle odborníků je však
pravděpodobnější, že se budou konat další volby.
28. února zveřejnila ČTK předběžné závěry šetření Benátské komise, poradního orgánu Rady
Evropy, která se domnívá, že polská ústavní novela, jež se týká ústavního soudu, kterou země
přijala na konci roku 201 5, ohrožuje „ vládu práva, ale i demokracii a lidská práva.“ Definitivní
verze zprávy bude schvalována Radou Evropy na zasedání 1 1 . a 1 2. března. Polská vláda slíbila,
že na závěry šetření bude brát zřetel.
Telegraficky
- Dne 26. února byl novým prezidentem Kosova zvolen Hashim Thaci, který doposud
působil na postu ministra zahraničí.
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