
 

Aktuality z EU 

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s 51, 4% hlasů těsně zvítězil 16. 

dubna v referendu o ústavních změnách. Erdogan také oznámil, že s ohledem 

na výsledek referenda by mohl požádat o vypsání dalšího, tentokrát o 

znovuzavedení trestu smrti. Lidé se k urnám dostavili ve velkém počtu, svůj 

lístek vhodilo 84 procent oprávněných voličů. Hlavní opoziční strana, 

Republikánská lidová strana, si stěžuje na neregulérnost hlasování. Žádá 

přepočítání až 60 procent odevzdaných hlasů, hlasovací lístky prý nebyly 

řádně orazítkované. Poté co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zvítězil 

v referendu, zesílily obavy z toho, že by mohl vypovědět loňskou dohodu se 

zeměmi Evropské unie o zastavení migrace. Po jejím uzavření se proud 

uprchlíků a migrantů odcházejících z Turecka do Řecka téměř úplně zastavil. 

V Turecku žijí skoro tři miliony Syřanů, kteří tam uprchli před občanskou 

válkou. Vztahy mezi Tureckem a zeměmi unie se po referendu dále 

vyostřují. Politici řady zemí EU kritizovali způsob, jakým referendum 

proběhlo. Podle mezinárodních pozorovatelů opozice zdaleka neměla v 

kampani stejné podmínky jako vládní tábor. Němečtí nebo rakouští politici 

tak požadují, aby EU s Tureckem ukončila rozhovory o jeho budoucím 

členství v osmadvacítce.  

Jihoamerický obchodní blok Mercosur plánuje ještě letos podepsat obchodní dohodu s Evropskou 

unií. Uvedl to 18. dubna v rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung argentinský 

prezident Mauricio Macri. Argentina nyní drží rotující předsednictví Mercosuru. Členy Mercosuru 

jsou Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay a společně měli by podepsat rámcovou politickou dohodu 

s EU v druhé polovině roku.  

Britská premiérka Theresa Mayová 18.dubna oznámila, že chce 8. června uspořádat předčasné 

volby. Své rozhodnutí na mimořádném tiskovém brífinku zdůvodnila nejednotou současného 

britského parlamentu v otázkách chystaného odchodu Británie z Evropské unie. Dosud premiérka 

tvrdila, že v úřadu zůstane až do řádného termínu voleb v roce 2020. Neustále ale musela čelit výtkám, 

že k jednáním o brexitu nemá mandát. Na danou zprávu reagoval 19.dubna i předseda Evropské komise 

Jean-Claude Juncker, který zmínil, že díky tomuto kroku skutečná politická jednání mezi Evropskou 

unií a Británií o podobě odchodu země z evropského bloku začnou až po britských volbách. Britská 

Dolní sněmovna poté 19. dubna drtivou většinou podpořila záměr premiérky Theresy Mayové 

vypsat předčasné parlamentní volby. Pro hlasovala podle očekávání i velká část opozice. Výsledný 

poměr hlasů činil 522 ku 13. Pozorovatelé očekávají, že Konzervativní strana premiérky má šanci po 

volbách v parlamentu posílit o další zhruba stovku mandátů. To by Mayové dalo dostatečný mandát 

až do roku 2022 k jednáním o brexitu a uzavírání následných dohod. 

Alexej Navalnyj, ruský opoziční lídr, informoval 18.dubna o tom, že shromáždil přes 300 tisíc 

podpisů nutných k nominaci na prezidentského kandidáta. Povědomí o Navalném se mezi obyvateli 

Ruska v poslední době zvýšilo. Pětapadesát procent dotázaných zná jeho jméno. V prezidentských 

volbách by ho volilo 18 procent z nich. Jeho kandidatura však zatím stále není jistá. Podle ruských 

zákonů totiž pravomocné odsouzení, a to i podmíněné, možnost ucházet se o post prezidenta 

znemožňuje. Opoziční předák na konci března zorganizoval v několika ruských městech velké 

demonstrace proti korupci v nejvyšších patrech politiky. Policie ho pak zatkla na protivládním 

protestu v Moskvě. Soud ho následně odsoudil k pokutě 20 tisíc rublů (8700 korun) za organizování 
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masových akcí a narušování veřejného pořádku. Za to, že při zatýkání na demonstraci kladl policii 

odpor, si navíc odseděl 15 dní ve vězení. 

Evropské akcie 19.dubna výrazně oslabily a dostaly se na nejnižší úrovně za poslední tři týdny. 

Investory znejistil výše zmíněný záměr britské premiérky Theresy Mayové uspořádat předčasné 

parlamentní volby. Na trhu ale panuje i nervozita před nadcházejícími prezidentskými volbami ve 

Francii. Panevropský akciový index STOXX 600 odepsal 1,11 procenta na 376,35 bodu. Má tak za 

sebou nejhorší den za posledních deset týdnů. Britský index FTSE 100 ztratil dokonce 2,46 procenta 

a uzavřel na 7147,50 bodu. 

Ve Francii se bude tuto neděli konat první kolo prezidentských voleb. Vedle liberálního a 

proevropského politika Emmanuela Macrona a nacionalistky a protievropské političky Marine Le 

Penové nečekaně získává šanci i představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon. Velká část 

společnosti se již začala obávat možnosti, že se v rozhodujícím druhém kole utkají nakonec oba odpůrci 

Evropské unie a zastánci uzavření hranic, tedy Le Penová a Mélenchon. Podle posledních průzkumů se 

Macron a Le Penová mohou každý opírat o podporu zhruba 22 procent potenciálních voličů. Nepříliš 

daleko za nimi se s 20 procenty umístil na třetím místě Mélenchon. Vzhledem k jeho stoupajícím 

preferencím přitom nelze vyloučit, že nakonec ještě stihne vystřídat někoho ve vedoucím tandemu. 

Pokud postoupí do druhého kola Macron a Le Penová, podle dosavadních zvyklostí se očekává, že se v 

rozhodujícím druhém hlasování proti Le Penové v zásadě spojí voliči neúspěšných kandidátů z prvního 

kola a podpoří umírněnějšího ze dvou soků. Tak je jednoznačně vnímán proevropský Macron, který 

slibuje stmelit levici i pravici. Za šokující považují zejména finanční trhy možnost duelu, ze kterého 

by Macron vypadl, tedy finálový souboj Le Penové a Mélenchona. Oba tito politici například 

podporují opuštění společné evropské měny eura a ochranářská ekonomická opatření. 

  

 

Během dvou uplynulých let se zvýšil počet migrujících dětí, které přicházejí do Evropy. Děti 

představují 30 % žadatelů o azyl v EU, většina z nich přitom dorazila bez rodiny. Evropská komise 

proto ve 14.dubna stanovila opatření, která mají zajistit lepší identifikaci, přesídlování a integraci 

dětí, ale také rychlé vyhledání jejich rodinných příslušníků. Komise zdůraznila, že se s dětmi musí 

zacházet přiměřeně jejich věku. Po jejich příchodu by měla proběhnout rychlá identifikace, během všech 

fází určování jejich statusu by se měl o děti postarat vyškolený personál. Členské státy by si také měly 

vyměňovat informace o všech pohřešovaných dětech. Ochrana dětí je hlavní prioritou evropského 

programu pro migraci, Komise proto bude členské státy v jejich úsilí podporovat prostřednictvím 

školení, poradenství, operativní podpory a poskytování finančních prostředků. 

Mladí Evropané ve věku od 18 do 30 let se zájmem o praxi v sociálních oblastech si nyní mohou díky 

novému Evropskému sboru solidarity snadněji najít místo ve své domovské zemi i v zahraničí. 

Fungováním sboru se 14. dubna v Bruselu zabývalo fórum zúčastněných stran. Bylo zde zmíněno, že se 

zatím se do sboru přihlásilo 27 tisíc lidí, 300 jich je z ČR. Mohou např. pomáhat v oblastech 

zasažených živelnou katastrofou, v centrech pro uprchlíky nebo sociálně vyloučených lokalitách 

Matthias Müller, generální tajemník německé automobilky Volkswagen, si písemně stěžoval u 

předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera na postup české eurokomisařky Věry 

Jourové. Ta v rámci svého portfolia, do kterého spadá i oblast ochrany spotřebitele, usiluje o to, aby 

německý automobilový gigant nabídl svým evropským zákazníkům, postiženým aférou s emisemi, 

stejnou kompenzaci, jaké byla z jeho strany přiznána klientům ze Spojených států. Eurokomisařka 

Jourová sice nemá možnost ke kompenzaci evropských zákazníků německou automobilku donutit, snaží 

se toho však dosáhnout cestou politického nátlaku. Komunikuje s národními organizacemi věnujícími 

se ochraně spotřebitele a podporuje jejich práci na společném postupu národních úřadů ochrany 

spotřebitele, který by přinutil německého automobilového giganta ke změně názoru. Jean-Claude 

Juncker tuto kritiku 18. dubna razantně odmítl a postupu eurokomisařky Jourové se zastal. Právní 

základ, o který se může opřít, mu poskytuje nařízení ES 2004/2006 o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele. Podle něj sice Evropská komise v této oblasti opravdu nedisponuje výkonnými 

pravomocemi, její rolí ovšem je usnadňovat výměnu informací. 
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Zprávy z regionu   

Náš bruselský tým se v průběhu dubna rozrostl o dvě nové stážistické posily. První 

z nich, Tibor Fillinger, dorazil už na začátku měsíce a ihned se aktivně zapojil do 

aktivit Zastoupení. Tibor je studentem Masarykovy univerzity, kde na 

magisterském stupni studuje Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií spolu 

s oborem Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě. Vendula Nováčková, 

nejnovější členka týmu, která do Bruselu dorazila teprve tento týden, studuje rovněž 

Masarykovu univerzitu, obor Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-

správní fakultě, rovněž na magisterské úrovni. 

Ve dnech 19. - 20. dubna přijel z Nizozemska do Brna zástupce regionu Frísko a centra pro 

udržitelné vodní technologie Wetsus, který vytipoval Jihomoravský kraj pro možnou 

meziregionální spolupráci prostřednictvím skvělé pověsti kraje v Bruselu a Zastoupení 

Jihomoravského kraje při EU. To připravilo bohatý program a zprostředkovalo setkání jak s 

představiteli kraje, tak s předními zástupci a vědci relevantních vědeckých institucí. Nejdříve proběhlo 

na Krajském úřadě představení centra Wetsus a budování inovačního ekosystému kolem vodních 

technologií v Nizozemsku.  Kromě toho proběhla během necelých dvou dnů jednání s clusterem 

CREA Hydro&Energy, na Mendelově univerzitě, s Jihomoravským inovačním centrem, s řediteli 

vodohospodářských společností, se zástupcem z Magistrátu města Brna a za Smart City koncept, 

na centru RECETOX MU, s ředitelem ústavu Vysokého učení technického a zástupcem z EGAR 

centra ADMAS. Byly navrženy možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání, společných tzv. joint 

degree programů, inovací, výzkumu, sdílení výzkumných infrastruktur, krátkodobých vědeckých 

pobytů, dále pak možnosti v oblasti dopadů na životní prostředí, materiálového výzkumu, vodních 

technologií, a vše také s možností prostřednictvím společného INTERREG Europe projektu. 

Dne 20. dubna se uskutečnilo třetí setkání k přípravě Café Tcheque, které se bude konat dne 26. 4. 

2017 v prostorech Maison des Arts, ULB, Brusel v 19:30. Zastoupení Jihomoravského kraje při EU 

ve spolupráci s Centre d’Études Tchèques na Université Libre de Bruxelles organizuje tuto událost, 

která je tematicky zaměřená na Jihomoravský kraj a věnovaná především českému jazyku. Na 

dnešní schůzce se finalizovala podoba připravovaného kvízu s různými tématy o Jihomoravském kraji 

a řešily se taktéž poslední organizační náležitosti. 

Den otevřených dveří evropských institucí se uskuteční u příležitosti oslav Dne Evropy v sobotu 6. 

května. Za Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu chystá podobu prezentace o 

Jihomoravském kraji, kterou budou moci návštěvníci shlédnout v Evropské radě a ve Výboru 

regionů, kde budeme součástí festivalu regionů a měst. 
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Dny evropského filmu: 

Co se nenosí   
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Cizinci mezi námi, 

Knihovna Jiřího Mahena 

 Duben  

Plenární zasedání 

Evropského parlamentu 
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