
 

Aktuality z EU 

Zatím bez dohody skončila 13. ledna  v Ženevě mezinárodní konference 

politiků o znovusjednocení Kypru. Poprvé se jednalo o bezpečnostních 

otázkách týkajících se tohoto středomořského ostrova, který je přes čtyřicet 

let rozdělený na řeckou a tureckou část. Konference se zúčastnili prezidenti 

obou částí ostrova Nikos Anastasiadis a Mustafa Akinci, kteří si v 

historickém kroku vyměnili mapy s navrženým konečným rozdělením 

budoucí kyperské federace. Na jednání byli přítomni i šéfové diplomacií 

Řecka, Turecka a Británie a zástupci OSN a EU. Kypr je členem EU, ale de 

facto jen jeho řecká část, která již několik let blokuje rozhovory o vstupu 

Turecka do unie, neboť považuje Ankaru za okupanta severní části ostrova. 

 Británie nechce ani částečné členství v Evropské unii. Zdůraznila to 

17.ledna britská premiérka Theresa Mayová v projevu věnovaném dalšímu 

postupu, který povede k vystoupení země z unie. Mayová nicméně současně 

ujistila, že si nepřeje rozpad EU, ale naopak její úspěch. Zároveň prohlásila, 

že chce silnou Británii, která bude mít globální rozměr a která bude s EU úzce 

spolupracovat. Británie touží po zcela novém partnerství, které bude 

respektovat odlišnost ostrovní země a její nové aspirace. Hodlá odstoupit od 

Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur. 

Mimo jiné chce kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí, řekla 

Mayová. Bez upřesnění podmínek také uvedla, že si přeje novou celní 

dohodu s unií. Konzervativní premiérka připustila, že brexit je pro Británii nejistou cestou. Věří však, 

že zemi čeká lepší budoucnost a postavení ve světě. Vyzvala přitom k jednotě Brity, kteří v loňském 

červnovém referendu hlasovali pro brexit poměrem 52 ku 48 procentům hlasů. Mayová potvrdila, 

že hodlá aktivovat článek 50 lisabonské smlouvy a tím zahájit vyjednávání o brexitu koncem 

března. Konečnou dohodu s EU slíbila premiérka předložit k hlasování britskému parlamentu. Dohodu 

o podmínkách brexitu chce Mayová dojednat do dvou let. Její samotné konkrétní uskutečnění v praxi 

si ale podle ní vyžádá delší čas a mělo by být "po etapách". 

Podle skotské regionální premiérky Nicoly Sturgeonové musí mít Skotsko možnost opustit Británii, 

pokud Londýnu nevyjdou jeho obchodní plány s Evropskou unií po brexitu. Informovala o 18. ledna 

tom agentura Reuters. Sturgeonová, která stojí v čele skotské vlády usilující o odtržení od Británie, 

řekla, že plán odchodu Británie z EU, tak jak ho  představila premiérka Theresa Mayová, představuje 

"ekonomickou katastrofu" pro Británii a že Skotsko pro něj nehlasovalo. 

Novým předsedou Evropského parlamentu (EP) na další dvouapůlleté období byl 18.ledna ve 

Štrasburku zvolen kandidát nejsilnější frakce, evropských lidovců, Ital Antonio Tajani. V 

závěrečném souboji získal 351 hlasů a porazil tak kandidáta socialistů a jejich předsedu v EP Gianniho 

Pittellu, pro něhož hlasovalo 282 poslanců. Tajani ve funkci vystřídá německého socialistu Martina 

Schulze, který EP předsedal pět let a nyní už nekandidoval. Třiašedesátiletý Tajani je europoslancem 

od roku 1994, s výjimkou let 2008 až 2014, kdy byl evropským komisařem (nejprve pro dopravu, 

poté pro průmysl a podnikání). Volba šéfa EP byla oproti předchozím letům neobvyklá. V minulosti 

totiž platila dohoda mezi dvěma nejsilnějšími frakcemi - lidovci a socialisty, že si vedení parlamentu v 

polovině pětiletého období vymění. Letos ale socialisté dohodu vypověděli. Nelíbilo se jim, že lidovci 

už mají nyní v hlavních unijních institucích dva posty - předsedu Evropské komise Jeana-Claudea 

Junckera a šéfa Evropské rady Donalda Tuska. 
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Maďarská vláda 16. ledna rozhodla o znovuzavedení systému zadržování migrantů. Řekl to šéf úřadu 

kabinetu premiéra János Lázár citovaný agenturou MTI. Důvodem jsou podle něj bezpečnostní rizika 

a obavy, že migrační tlaky na Maďarsko se v průběhu letošního roku zvýší. Zadržování migrantů 

v minulosti kritizovali ochránci lidských práv. Premiér Viktor Orbán podle agentury AFP připustil, že 

systematické zadržování běženců "jde otevřeně proti Evropské unii" a je v rozporu s unijními 

pravidly. Avšak "musíme chránit naši svrchovanost", řekl a zdůraznil, že letos hodlá vést proti 

Bruselu "důležité bitvy". Lázár uvedl, že opět stoupá počet migrantů, kteří se ze Srbska snaží 

dostat do Maďarska. Neúspěchem podle něj skončil podzimní i prosincový summit EU věnovaný 

problémům s migrací. 

 

Český europoslanec Pavel Telička (za ANO) byl 19.ledna zvolen jedním z místopředsedů 

Evropského parlamentu. V příštím období, které trvá dva a půl roku, tak bude jedním ze 14 zástupců 

nového předsedy EP Antonia Tajaniho. Telička byl zvolen již v prvním kole volby, když dostal 313 

hlasů. Místopředsedové jsou členy předsednictva Evropského parlamentu. V případě nepřítomnosti 

předsedy řídí plenární zasedání a předseda na ně může delegovat také jiné povinnosti, úkoly nebo 

pravomoce. 

Nová koalice v EP může změnit i budoucnost evropské integrace. Lidovci a liberálové totiž hlasitě 

volají po celkové reformě EU, kterou loni otřáslo rozhodnutí Britů Unii opustit. Zároveň v celé Evropě 

sílily hlasy euroskeptiků. Pravicové frakce se proto chtějí víc zaměřit na ekonomiku, hospodářský 

růst, energetiku nebo bezpečnost. Podporovat budou i posílení evropské obranné unie a další rozvoj 

Evropské pohraniční a pobřežní stráže. 

  

 

Evropská unie nadále za jedinou cestu k trvalému míru na Blízkém východě pokládá přímá jednání 

mezi izraelskou a palestinskou stranou a řešení spočívající ve vzniku dvou států. Novinářům to 17. 

ledna po jednání ministrů zahraničí osmadvacítky řekla šéfka unijní diplomacie Federica 

Mogheriniová. V souvislosti s nápadem nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na 

přesun velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma Mogheriniová varovala před jednostrannými 

kroky. Ty by podle ní pobouřily veřejné mínění ve velké části arabského světa, ale také v Asii, 

Africe a částech Evropy. 

Upravený rozpočtový plán španělské vlády pro letošní rok je v zásadě v souladu s unijními 

pravidly, míní Evropská komise. Podle tiskové zprávy z 18. ledna proto komise španělské úřady pouze 

žádá, aby byly připraveny přijmout další kroky, pokud se ukážou nějaká další vyšší rizika. Španělsko 

velmi mírně nesplní cíl dosáhnout deficitu ve výši 3,1 procenta hrubého domácího produktu, který 

byl stanoven loni v srpnu. Slíbené fiskální snahy by ale země měla splnit, míní unijní exekutiva. Komise 

posuzovala rozpočtové plány dvou zemí eurozóny, které byly dodány se zpožděním teprve v 

prosinci poté, co se v nich zformovaly nové vlády. Kromě Španělska svůj návrh rozpočtu později 

předložila také Litva. 

Evropská komise letos vyhodnotí postupy členských zemí v boji proti radikalizaci ve věznicích. 

Na setkání s novináři to ve 18.ledna řekla komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví 

Věra Jourová. Evropské země podle ní postupují při prevenci šíření radikálních myšlenek ve 

věznicích různě a komise chce zjistit, jaké postupy jsou účinné. Jourová novinářům představila také 

další prostředky, jimiž chce EU zajistit lepší bezpečnost pro občany a zabránit teroristům v jejich 

činnosti. Jedním z nich je například směrnice, která brání financování terorismu praním špinavých 

peněz nebo omezuje možnost anonymních plateb kartami přes internet. Jourová zmínila rovněž 

plán Evropské komise zabránit islamistické radikalizaci mladých lidí v EU kontrolou obsahu 

sociálních sítí a spoluprací s muslimskými komunitami. Komisařka také upozornila na to, že podle 

analýz jsou k radikalizaci potenciálních teroristů čím dál častěji využívány i ženy. 

    Migrační krize a radikalismus 
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EU chce řešit uprchlickou krizi i mimo své hranice. Na provoz uprchlických zařízení vybudovaných 

v Turecku proto za loňský rok poskytla EU společně s členskými státy 2,2 miliard eur. Kromě 

zmíněných investic byla podepsána dohoda na dalších 200 milionů eur, díky kterým vzniknou v 

uprchlickém zařízení školy až pro desetitisíce dětí. 

 

    Zprávy z regionu   

17. Ledna pořádalo České centrum spolu s velvyslanectvím České republiky v 

Bruselu, časopisem Zatopek Magazine a Českým olympijským výborem „Zátopek 

Revival Run“. Běh se konal u příležitosti oslav 10. výročí založení belgického 

časopisu pro milovníky tohoto sportu, Zatopek Magazine. Po jeho konci bylo 

možné shlédnout výstavu komiksu Zátopek, jehož autory jsou Jaromír 99 a Jan 

Novák. Hlavní částí oslavy výročí bylo zopakování světového rekordu Emila 

Zátopka na 10km zaběhnutý za 28,54 min. v Bruselu před více než 60 lety. Účast ve 25 členném 

českém týmu vedeném velvyslancem Jaroslavem Kurfürstem přislíbila i trojskokanka paní Šárka 

Kašpárková. Rychlost, v jaké Emil Zátopek pokořil světový rekord, udával pamětník, který se závodu v 

roce 1954 společně se Zátopkem účastnil – ten však tentokrát pojede na kole. Cílem je rekord alespoň 

formou štafety zopakovat. 

19. Ledna se Zastoupení Jihomoravského kraje při EU účastnilo v prostorách regionálního 

zastoupení Tyrolsko – Jížní Tyrolsko – Trentino setkání pracovní skupiny Health WG. Cílem této 

události bylo vytvořit plán na rok 2017 a vyzdvihnout důležitá témata, na základě kterých byly 

zřízeny pracovní skupiny. Dále byl stanoven předběžný rozpis akcí a nastíněn jejich obsah. Mezi 

důležitá témata, na kterých se účastníci setkání dnes shodli, patří například sociální inkluze, mentální 

poruchy, e-zdravotnictví, kyber sektor, otevřená data a etická otázka nebo klimatické změny a 

životní prostředí jako determinanty zdraví.  

19. ledna se v prostorách Stálého zastoupení regionu Provence uskutečnilo setkání věnované tématu 

Výzkum a inovace – výzvy pro rok 2017. Hlavním hostem tohoto setkání byl zástupce kabinetu 

komisaře Carlose Modease, který se věnuje právě tématu Výzkum a inovace. Přítomní tak měli 

možnost vyslechnout si, konkrétní kroky, které má Evropská komise v plánu na rok 2017. Ve druhé 

části setkání byla zahájena diskuse, jež se věnovala spolupráci vysokých škol a univerzit. V tomto 

případě byl vyzdvihnut zejména příklad Univerzity v Marseilles, která má aktuálně zřízenou pobočku v 

Bruselu a v současnosti je napojená na síť vysokých škol po celé Evropské unii. Tato spolupráce má 

za následek zejména zajímavé posuny v některých vědeckých výzkumech, což dále využívá 

například Evropská komise, pro nastavení vhodné legislativy.   
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