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Rozpočet EU pro rok 2012 bude navýšen o 2%
Představitelé Evropského parlamentu a Evropské
komise původně sice usilovali o 5% navýšení,
avšak podle vlád mnoha členských zemí je tento
požadavek nereálný. Proti návrhu se nejostřeji
postavila Velká Británie, která označila výsledek
mnohahodinového jednání za velký úspěch.
Rozpočet Evropské unie pro rok 2012 tak bude
činit 129 miliard eur. Pozornost představitelů EU se
nyní bude ubírat směrem k dlouhodobému
rozpočtu pro roky 2014-2020. Největším
příjemcem financí z rozpočtu EU je zemědělský
sektor.

Prezident Haiti plánuje obnovení činnosti tamní
armády
Prezident Michel Martelly ustanovil speciální
komisi, která by se měla zabývat plány na
znovuzavedení státních ozbrojených složek.
Armáda byla na Haiti rozpuštěna před 16 lety a od
roku 2004 dohlíží na pořádek v zemi vojáci mírové
mise OSN. Tyto jednotky byly za dobu svého
působení několikrát posíleny, zejména v roce
2010, kdy došlo na Haiti k ničivému zemětřesení.
Úkolem nedávno jmenované vlády je nyní
rozběhnout proces na plné převzetí kontroly nad
situací v zemi, s čímž je spojena i otázka její
obrany. Přesná podoba plánu by měla být
zveřejněna 1. ledna 2012.

USA hodnotí jednání Číny při řešení konfliktu v
Jihočínském moři jako konstruktivní
To řekl americký prezident Barack Obama po
schůzce s čínským premiérem Wenem Jiabaem,
která se odehrála na pozadí probíhajících jednání
organizace ASEAN. O území v Jihočínském moři,
přes které procházejí důležité námořní trasy, a kde
se navíc mohou nacházet cenná ložiska zemního
plynu a ropy, vede spory celkem šestice zemí z
regionu jižní a východní Asie. Tyto spory v
minulosti několikrát málem vyústily ve válečný
konflikt.

V prosinci se v Haagu před Mezinárodním
soudním dvorem sejdou Srbsko a Chorvatsko
kvůli vzájemným obviněním z genocidy
Právní týmy Chorvatska a Srbska se v prosinci
sejdou před Mezinárodním soudním dvorem v
Haagu, kde se mají určit další právní kroky ve
sporu mezi oběma zeměmi, které se navzájem
obviňují z genocidy proti svým občanům. Srbsko 4.
listopadu předložilo nové důkazy proti Chorvatsku
přičemž se očekává, že Chorvatsku bude uložena
tří až šestiměsíční lhůta na předložení argumentů k
novým srbským důkazům. Pokud se obě země do
té doby nerozhodnou vypořádat své spory
mimosoudně, hlavní přelíčení proběhne
pravděpodobně na přelomu roku 2012 a 2013,
píše Vecernji List. V prosinci 2011 by se
Chorvatsko se Srbskem mělo dohodnout na
svědcích a důkazech, které budou soudu
předloženy k rozhodování. Srbská strana se podle
dostupných informací hodlá zaměřit na evidenci
7000 srbských obětí chorvatského generála Ante
Gotoviny, který byl nedávno v Haagu odsouzen za
válečné zločiny. Chorvatsko obviňuje Srbsko z
genocidy během války v letech 1991 a 1995 již od
roku 2009. Ačkoliv se prezidenti obou zemí shodli
na tom, že by se spor měl řešit mimo soud, je
takový výsledek nepravděpodobný vzhledem k
silně odlišným názorům.

Polská vláda získala důvěru v parlamentu
Polský vládní kabinet tvoří Občanská platforma a
lidovci, kteří mají v dolní komoře parlamentu
většinu.

OECD: "Česká republika je v reformách na
dobré cestě, ale je zde ještě hodně práce"
Vláda České republiky zveřejnila doporučení
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
v Evropě (OECD), ve kterém se kritizují
nadbytečné nemocniční kapacity České republiky
a přílišné výdaje za léky. Stejně tak OECD chce co
nejrychlejší změnu zákona o veřejných zakázkách,
které by měly být transparentnější, a spolu s
centralizací státního nakupování doporučuje
zavedení protikorupční strategie, která povede k
vyšším úsporám. Generální tajemník OECD Angel
Gurria při své návštěvě v Praze prohlásil, že
současná česká vláda se vydala správným
směrem v reformách, ale že před vládou premiéra
Petra Nečase stojí ještě mnoho práce.

Syn Kaddafiho, Saif al-Islam, byl dopaden
Ministr spravedlnosti prozatímní libyjské vlády
(NTC),  Mohammed al-Alagy, oznámil, že byl
dopaden syn Muammara Kaddafiho, Saif al-Islam,
který je považován za nejschopnějšího Kaddafiho
potomka. Svého času s ním experti počítali jako s
budoucím nástupcem Muammara Kaddafiho, který
by mohl provést v Libyi některé reformy. Byl
zadržen milicí ve městě Zintan. Saif al-Islam je
také stíhán Mezinárodním trestním
tribunálem (ICC) v Haagu za zločiny proti lidskosti.
Milice ze Zintanu oznámila, že si syna Kaddafiho
prozatím nechá, než ho předá NTC. Libye by ráda
al-Islama soudila sama, ale stejně tak uvažuje i o
jeho vydání před ICC. Podle analytiků bude
zacházení se Saifem al-Islamem a jeho budoucí
osud testem autority NTC.

Egyptská policie vyklidila káhirské náměstí
Tahrir
Egyptská pořádková policie dnes rozpouští a
vyklízí hlavní káhirské náměstí Tahrir, kde se
shromáždilo na 50 000 demonstrantů proti
vojenské vládě. Policie podle informací Reuters
strhala stany, zabavovala židle a bannery, přičemž
došlo i k několika menším střetům s protestujícími.
Protestů se zúčastnilo 39 politických stran a
zástupci islámských hnutí, neboť jednání s
vojenskou vládou o ústavních změnách
ztroskotala.

Srbsko vede seznam v žádostech o azyl v
Německu
Německé ministerstvo vnitra oznámilo, že Srbsko
nyní vede v počtu podaných žádostí o azyl. Pouze
za měsíc říjen jich bylo 620, což znamená že
posledních několik měsíců dochází k trvalému
nárůstu. 137 žádostí v srpnu, 286 v září a nyní
620. Hned po Srbsku je Afghánistán, Irák,
Pákistán, Írán, Sýrie, Rusko, Turecko a Kosovo. Za
nárůstem srbských žádostí pravděpodobně stojí
uvolnění vízových pravidel s EU.

Britský premiér volá po společné obraně
eurozóny
Britský premiér David Cameron vyzval po jednání s
německou kancléřkou Angelou Merkel všechny
instituce eurozóny, aby se spojily na obranu
společné měny. "Přesně tak, jak jsme se již
dohodly na jednání skupiny G20 - všechny
instituce musí udělat vše nezbytné a co je v jejich
silách - to se teď musí stát," řekl britský premiér
médiím.

Libyjské milice varují budoucí vládu: "pokud
nesplníte naše požadavky, svrhneme vás"
Velitel milice v Tripolisu, Abdullah Naker, prohlásil,
že pokud formující se libyjská vláda nebude
splňovat požadavky na reprezentaci milic v rámci
moci v zemi, mohlo by dojít k jejímu svržení. Šéf

několika tisíc ozbrojenců v hlavním městě, kteří
fakticky drží kontrolu nad pořádkem v Tripolisu,
mimo jiné prohlásil: "Jsme stále zde a konečné
rozhodnutí bude naše." Ačkoliv kritici považují
projev Nakera za pouhou pózu, odborníci varují, že
se stále více ukazuje, nakolik je situace v Libyi
nejistá a napjatá. Všichni se pak shodují na tom,
že prozatímní premiér, El-Keib, který vystudoval a
pobýval v USA, bude mít nyní při formování své
vlády velmi těžkou pozici.

Libye při konferenci OSN obvinila Katar z
vměšování se do jejích záležitostí a z
vyzbrojování islamistů
Zástupce Libye při OSN, Mohammed Abdel
Rahman Shalgam, obvinil na konferenci OSN v
marockém Tangeru  Katar z vyzbrojování islamistů
v Libyi. Podle Libye Katar poskytuje zbraně i
finance libyjským islamistům a zároveň se snaží
ovlivňovat a vměšovat. Zároveň Libye vyzvala
Katar k okamžitému zastavení vměšování se do
vnitřních záležitostí země. Katar popírá jakékoliv
vměšování do záležitostí cizích států a prohlašuje,
že veškeré zdroje a vliv používá ve prospěch
všech Arabů. Katar byl jedním z klíčových členů
aliance, která pomohla svrhnout Muammara
Kaddafiho - poskytoval povstalcům zbraně, finance
a mediální podporu skrze svou stanici Al-Džazíra.

 

Rusko nabízí kosovským Srbům, aby odešli na
Sibiř
Zástupce Ruska při NATO, Dimitrij Rogozin, nabídl
více než 20 000 Srbů, kteří požádali již dříve o
ruské občanství, aby se přesunuli na Sibiř.

V Egyptě se odehrávají zatím vůbec největší
protesty od svržení prezidenta Mubaraka
Více než 50 000 lidí protestuje na káhirském
náměstí Tahrir proti vojenské diktatuře. Zatím
vůbec největší protesty od převratu v Egyptě
organizuje Muslimské bratrstvo a hnutí salafistů a
to především prostřednictvím sociálních
sítí. Demonstranti požadují jasný plán předání
moci z rukou Nejvyšší vojenské rady do rukou
civilní vlády a již tradičně kritizují dosavadní kroky
vojenské rady a především žádný zásadní vývoj.

Kosovská prezidentka: "celý Balkán si teď
klade za cíl vstoupit do EU a NATO"
Na konferenci Germi Hill v Kosovu, kterou pořádá
kosovské ministerstvo zahraničí a Evropská rada
pro zahraniční záležitosti, kosovská prezidentka
Atifete Jahjaga prohlásila, že všechny země
regionu si nyní kladou za hlavní cíl vstoupit do
NATO a EU. Stejně tak prezidentka Kosova
prohlásila, že její země si přeje posílit a rozvíjet
strategické partnerství s USA a udržovat přátelské
vztahy se všemi zeměmi regionu. Konference se
zúčastnilo přes 100 zástupců jednotlivých států
včetně ministrů zahraničí a zástupců armády.

Do Barmy se po 50 letech chystá zástupce
USA, americká ministryně zahraničí
Americký prezident Barack Obama na summitu
zemí jihovýchodní Asie uvedl, že hodlá do Barmy
vyslat svou ministryni zahraničí Hallary Clinton,
aby během své návštěvy ověřilo demokratické
změny, které by v Barmě (dnes Myanmaru), měly
probíhat - do Barmy tak po 50 letech dorazí
zástupce USA. Prezident USA zároveň na
summitu tyto změny ocenil a pochválil reformy, ke
kterým v poslední době barmská vláda přistupuje.
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EU varuje před daňovými úniky Řeků - ve
Švýcarsku mají uloženo více než 286 miliard
Euro
Skupina evropských odborníků v čele s Němcem
Horstem Reinchenbachem plánuje pomoci Řecku
s problémem obrovského množství daňových
úniků. Odborníci chtějí Athénám pomoci
dohodnout daňové smlouvy se Švýcarskem v
souladu s normami EU. Zpráva z Bruselu totiž říká,
že Řekové mají uloženy závratné částky ve
švýcarských bankách - zhruba je to přes 350
miliard švýcarských franků - tedy 286 miliard Euro.

Předseda Helsinského výboru vyzývá k
obžalování běloruského prezidenta z
porušování lidských práv
Člen Kongresu USA a předseda Helsinského
výboru, Christopher Smith, prohlásil, že běloruský
prezident Alexander Lukašenko by měl stanout
před Mezinárodním trestním tribunálem (ICC).
Kongresman Smith se zároveň zavázal vyzvat
administrativu prezidenta USA Baracka Obamy,
aby se zasadila o obvinění Lukašenka v Radě
Bezpečnosti OSN z porušování lidských práv
Politik se zavázala vyzvat Obamova
administrativa a Radu bezpečnosti OSN, aby se
zasadila o obvinění prezidenta Lukašenka,
které ICC.Republikánský
kongresman obvinil běloruského
prezidenta porušování lidských práv. Chrostopher
Smith sice přiznal, že je jistý budoucí odpor Ruska
a Číny, přesto prohlásil, že stojí za to pokusit se
bojovat, neboť "tento muž se denně dopouští
zvěrstev proti svým vlastním lidem."

Francie podporuje Turecko ve tvrdém přístupu
k Sýrii
Francouzský ministr zahraničí, Alain Juppé, v
Turecku prohlásil, že je nyní příliš pozdě pro
současnou syrskou vládu na to, aby zůstala u
moci. Francie je podle slov svého ministra
přesvědčena o tom, že Sýrie není ochotna
realizovat reformní program. Francouzský ministr
to řekl při setkání s hlavou tureckého
parlamentního výboru pro zahraniční vztahy,
Volkanem Bozkirem. Zároveň Francie podpořila
turecký přístup k syrské otázce a navrhal, aby
Turecko na své 910 km dlouhé hranici se Sýrií
vytvořilo nárazníkové zóny na ochranu civilistů a
syrské opozice s tím, že by takové opatření
Francie podporovala před mezinárodním
společenstvím. Francie mimo jiné ve středu
odvolala svou diplomatickou misi z Damašku.

Americké mírové sbory opouštějí Kazachstán
kvůli náboženskému napětí
USA stahují své zaměstnance mírových sborů z
Kazachstánu kvůli obavám o jejich bezpečnost.
Uvádí to agentura Interfax. Důvodem je vyhrocená

situace s náboženskými extremisty - minulý týden
bylo zabito pět policistů a dva civilisté při ozborjené
loupeži, kterou následovaly přestřelky a exploze.
Zároveň se objevují informace o obětování lidí
hned v několika kazašských regionech v
souvislosti s kazašským hlavním náboženským
svátkem.

Boeing zažívá zlaté období
Poté, co tato americká společnost na výrobu
letadel podepsala kontrakt s Emirate Airlines v
hodnotě 18 miliard dolarů, přichází na řadu další a
ještě větší zakázka. Ta má obsahovat 230 letounů
typu 737 určených pro kratší lety v celkové
hodnotě 21,7 miliardy dolarů. Indonéská
společnost Lion Air navíc ponechává otevřenou
možnost pro přiobjednání dalších 150 letadel v
hodnotě 14 miliard dolarů. Jihoasijské aerolinky
zažívají v poslední době nevídaný rozmach.

Hugo Chávez povolal Národní gardu na boj
proti násilí v ulicích
Prezident Venezuely povolal několik tisíc
příslušníků těchto jednotek, aby pod jménem
"Lidové gardy" bojovali proti stále se stupňující
kriminalitě v ulicích. Jednotky budou operovat v
hlavním městě Caracas a ještě v dalších dvou
sousedících oblastech. Statistiky hovoří o tom, že
je Venezuela jednou z nejnebezpečnějších zemí,
co se týče násilí a zločinů v ulicích.

Mexiko má nového ministra vnitra
Prezident Felipe Calderon jmenoval do této funkce
dosavadního ředitele mexické zpravodajské
služby Alejandra Poireho.  Ten nahradí nedávno
tragicky zesnulého Francisca Blaka Moru, který
zahynul při pádu helikoptéry spolu s dalšími členy
svého úřadu.

Albánii čeká reforma volebního zákona a
ústavy ohledně schvalování zákonů
Albánská vláda a opozice se ve čtvrtek po
dlouhém sporu o volební reformu dohodly na
kompromisu ve snaze vstoupit do EU, neboť kvůli
údajnému podvodu se chystané procesy ke
vstoupení do EU zastavily. Opoziční Socialistická
strana obviňuje premiéra Sali Berishu a jeho
Demokratickou stranu z manipulování hlasů. Po
silném tlaku ze strany EU a USA byla ve
spolupráci s Organizací pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) připravena volební
reforma, která obsahuje přes 50 doporučení
OBSE. Současně bude upraveno schvalování
zákonů, doposud byl v Albánii třeba konsensus
napříč celým parlamentem, nyní by měla stačit
pouze třípětinová většina.

Japonsko zakázalo vývoz rýže pěstované v
okolí JE Fukušima Daiichi kvůli kontaminaci
V rýži, která se pěstovala v okolí poblíž areálu
elektrárny byla zjištěna vysoká úroveň
kontaminace radioaktivním cesiem. Testovaný
vzorek přitom pocházel z farmy vzdálené od
komplexu 60 kilometrů. Podle mluvčího japonské
vlády byla kontaminace odhalena v testech po
sklizni, tudíž žádná kontaminovaná potravina
nebyla lidem prodána.

Suu Kyi bude kandidovat do barmského
parlamentu
S tímto rozhodnutím přišla nejvýznamnější
pro-demokratická aktivistka v zemi jen chvíli poté,
co se její strana Národní liga pro demokracii
rozhodla zúčastnit nadcházejících parlamentních
voleb. Termín hlasování však zatím nebyl uveden.
Národní liga pro demokracii bojkotovala poslední
volby v listopadu 2010, které byly zároveň prvními
volbami v zemi po 20 letech.

Rusko se vážně zajímá o kosovské Srby,
prohlásil ruský ministr zahraničí
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil,
že Rusko plně chápe požadavky Srbů z Kosova,
kteří chtějí žádat o ruské pasy, a potvrdil, že
Moskva bude o udělení občanství vážně uvažovat.
Ruský zástupce při NATO, Dimitrij Rogozin,
prohlásil,"Je třeba si uvědomit, že tito lidé jsou
připraveni dorazit do Ruska," neboť se jim podle
jeho slov nedostává dostatečné pomoci od jejich
země a Rusko je tak jejich poslední nadějí. Ruské
velvyslanectví v Srbsku již eviduje přes 20 000
žádostí o ruské občanství od kosovských Srbů.

Hnutí Occupy Wall Street slíbilo USA "ukázat
svou sílu"
Aktivisté z hnutí Occupy Wall Street prohlásili, že
se pomstí za své vystěhování ze Zuccotti Park.
Jen dnes se pokusili narušit chod New York Stock
Exchange (Newyorská burza) a poté provedli
několik demonstrací na hlavních mostech a v
metru. Na webových stránkách "occupywalls.org"
byl ohlášen "globální den akcí", který má
kombinovat protesty po celých USA a dalších
státech jako je Španělsko, Německo, Polsko či
Belgie.

Barma bude v roce 2014 předsedat organizaci
ASEAN
Podle indonéského ministra zahraničí učinila
Barma významný pokrok v cestě za demokracií, a
tudíž může předsedat celé organizaci. Právo na
předsednictví bylo Barmě odpíráno kvůli
porušování lidských práv v zemi. Nyní to však
vypadá, že by se mohla na barmskou politickou
scénu vrátit strana barmské pro-demokratické
aktivistky Suu Kyi.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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