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Ukončení nouzového stavu
Nouzový stav, který trval nepřetržitě po dobu 2 let skončil 19. 7. v ranních hodinách. Tento
nouzový stav byl poprvé vyhlášen 20. 7. 2016 v reakci na pokus o převrat, za kterým stála
teroristická organizace Fethullaha Gulena FETÖ.
K tomu, aby mohl být nouzový stav vyhlášen, musí vláda zaznamenat projevy násilí
rozsáhlého charakteru, které svým charakterem může ohrozit demokratické státní zřízení či
základní práva a svobody občanů. Vzhledem k tomu, že při zmíněném pokusu o převrat
přišlo o život 251 osob a dalších téměř 2 200 jich bylo zraněno, Turecko reagovalo
vyhlášením nouzového stavu, který byl za dobu svého trvání sedmkrát prodloužen.
Ankara viní FETÖ z dlouhotrvající snahy svrhnout stávající vládu prostřednictvím infiltrace
do státních institucí, zejména armády, policie a soudnictví.
(Yeni Safak z 19. 7. 2018)
Evropská Unie uvítala ukončení nouzového stavu v Turecku
Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini
ve svém prohlášení týkajícího se ukončení nouzového stavu uvedla, že „Evropská Unie vítá
tento krok, avšak zároveň veří, že nová legislativa, která ponechává určité prvky nouzového
stavu v platnosti, nebude představovat hrozbu pro dělbu moci.“
(Yeni Safak z 19. 7. 2018)
Německo zrušilo ekonomické sankce proti Turecku a zmírnilo své cestovní varování
V reakci na ukončení nouzového stavu provedlo Německo ve vstahu k Turecku několik
vstřícných kroků.
Omezení výše bankovní záruky do výše 1,5 miliardy eur na vývoz do Turecka, opatření které
bylo přijato v červenci 2017, v reakci na zadržení německého bojovníka za lidská práva a
dalších 5 aktivistů včetně vedoucího Amnesty International Turkey, nebude obnoveno.
Dalším krokem bylo odstranění varování ze stránek německého ministerstva zahraničí,
podle kterého se němečtí občané cestující do Turecka vystavovali vysokému riziku zatčení.
(Hurriyet z 21. 7. 2018)
Předseda MHP odsoudil nový zákon Izraele o „židovském státu“
Devlet Bahçeli, předseda ultrapravicové strany MHP prohlásil, že Israel kráčí vstříc
katastrofě a regionální a globální destabilizaci. Israelský parlament minulý týden přijal
zákon, který zakotvil definici Israele jako národního státu židů. Zákon dále označuje

Jeruzalém za hlavní město Izraele a uzákoňuje hebrejštinu jako jediný oficiální jazyk
ponechávajíce dříve oficiální arabštině pouze speciální status.
Zákon byl podpořen 62 hlasy oproti nesouhlasným 55. Israelský předseda vlády Benjamin
Netanyahu na adresu nové legislativy prohlásil, že se jedná o zásadní okamžik jak pro Izrael,
tak pro sionismus jako takový.
(Yeni Safak z 21. 7. 2018)
Oživení diplomatických styků mezi Tureckem a Nizozemskem
Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu a jeho nizozemský protějšek Stef Blok se při
telefonátu, který se uskutečnil 20. 7., dohodli na obnovení diplomatických styků mezi
těmito zeměmi. Ministři zahraničí se shodli na znovuvyslání velvyslanců do Ankary a Haagu.
Vztahy mezi Tureckem a Nizozemskem ochladly zejména poté, co nizozemské orgány zrušily
povolení k přistání letadlu mající na palubě tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlu
a také poté, co nizozemská vláda nechala vyhostit ministryni pro rodinu a sociální věci
Fatmu Betül Sayan Kaya, zabraňujíce jí aby promlouvala k turecké komunitě před tureckým
referendem konaným v dubnu 2017.
(Hurriyet z 20. 7. 2018)
Meral Akşener opouští post předsedkyně Iyi Party
Současná předsedkyně Iyi Party Akşener se rozhodla znovu nekandidovat na post
předsedkyně strany. Toto rozhodnutí přišlo v důsledku kritiky ze strany jejích straníků,
jejímž terčem se Akşener stala po parlamentních a prezidentských volbách konaných v
červnu 2018.
Iyi party ve zmiňovaných parlamentních volbách obdržela kolem 10% hlasů, zatímco
Akşener v těch prezidentských pouze 7, 3%. Právě tato skutečnost rozpoutala diskuzi o její
schopnosti vést stranu.
(Hurriyet z 22. 7. 2018)
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