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Španělé jdou k parlamentním volbám
Podle průzkumů veřejného mínění by v nich měla
zvítězit středopravicová Lidová strana
vedená Marianem Rajoyem nad doposud
vládnoucí Socialistickou stranou. Premiér Jose
Luis Rodriguez Zapatero, který je v čele vlády od
roku 2004, se již nebude ucházet o znovuzvolení.
Podle jeho slov byly předčasné volby svolány kvůli
obavám o ekonomickou situaci země.

Afghánští kmenový vůdci podpoří strategickou
dohodu s USA
To potvrdil prezident Hamid Karzáí, který řekl, že
vůdci afghánských kmenů se na zasedání loya
jirga dohodli na podpoře jednání o desetiletém
strategickém partnerství Afghánistánu a USA.
Kmenoví delegáti na tomto zasedání však
ustanovili svoje podmínky pro nastávající dohodu.
Rozhodnutí tzv. afghánského valného
shromáždění není právně závazné, poslední slovo
má tamní parlament, ovšem je bráno jako
významné doporučení vzhledem ke vlivu
kmenových vůdců.

Etiopská armáda zahájila ofenzivu do Somálska
Podle svědků postoupily desítky kusů etiopské
vojenské techniky nejméně 80 km do somálského
vnitrozemí. Etiopie tak navazuje na nedávnou
keňskou ofenzivu, a to ze stejných důvodů - tedy
útoků a únosů na vlastním území, které byly
pořádány islamistickými somálskými povstalci.
Etiopie mezitím již přiznala svůj krok a oznámila,
že tak činí právě na podporu Keni. Stejně tak v
posledních týdnech etiopská diplomacie věnovala
velké úsilí na obnovení pozornosti k Somálsku,
když navštěvovala státy Perského zálivu a
východní Afriky. Zatím není jisté, zda etiopská
armáda bude v Somálsku pod hlavičkou mise
Africké unie AMISOM, ve které již slouží v
Somálsku 12 000 vojáků Ugandy a Burundi.
Někteří experti již spekulují o závěrečné ofenzivě
proti somálským rebelům.

Papež Benedikt XVI. podepsal v Beninu
dokument o Africe
Papež v hlavní beninské katedrále podepsal
papežský dokument (tzv. apoštolské napomenutí)
určený Africe, který vychází ze synodu afrických
biskupů z roku 2009, který se konal ve Vatikánu.
Dokument je převážně náboženského charakteru,
ale týká se i problematiky AIDS - papež se vyhýbá
přímému řešení otázky používání kondomů v boji
proti šíření viru HIV, ale označuje AIDS především
za etický problém lidstva. Papěž fále Afričany
vyzývá k zodpovědnému vládnutí a klade důraz na
rodinu stejně jako na usmíření.

Při vyklízení káhirského náměstí Tahrir zemřel
člověk a dalších 676 bylo zraněno
Při rozpouštění protestů na káhirském náměstí
Tahrir jeden člověk zemřel, když podlehl svým
zraněním v nemocnici a dalších 676 lidí bylo vážně
zraněno. Oznámilo to egyptské ministerstvo
zdravotnictví. Podle lékařů většina lidí utrpěla
zranění kvůli nasazení slzného plynu a gumových
projektilů, ale stejně tak i kvůli kamenům, které
létaly vzduchem.

Albánský premiér razantně odmítl daně pro
bohaté
Albánii nečekají "daně pro bohaté", prohlásil to
albánský premiér Sali Berisha a odmítl tak velmi
razantně myšlenku, se kterou přišla albánská
opozice. Premiér dále v Porto Romano ujistil v
souvislosti s aférou o dodávkách evropského
odpadu, že vláda udělá vše pro šetrné zacházení s
životním prostředím a nikdy nepřijme daně, které

by připomínaly doby dávno minulé.

Bulharsko-turecká dohoda o propojení
plynárenských soustav
Bulharsko a Turecko podepíší politickou dohodu,
která podpoří výstavbu plynovodu s
cílem propojení plynárenských soustav obou zemí
skrze Kaspické moře, což zároveň umožní spojení
Evropy s plynem z Ázerbájdžánu. Oznámil to
bulharský ministr pro energetiku, Traikov, po
jednání se svým tureckým protějškem Tanerem
Yildizem v Istanbulu. Důvodem je snaha EU i
Bulharska diverzifikovat své energetické
dodavatele, které dnes z většiny tvoří pouze ruský
Gazprom. Zároveň se chystá vybudování
propojené energetické sítě s Řeckem, Rumunskem
a Srbskem. Plánovaný 77 km dlouhý plynovod
bude ročně schopen přepravit až 3 miliardy
kubických metrů a kapacita bude možná ještě
zdvojnásobit.

Britský ministr zahraničí se setká s vůdci
syrské opozice
Britský ministr zahraničí William Hague se setká s
představiteli syrské opoziční Národní rady (NDC) a
Národního koordinačního výboru pro
demokratickou změnu (NDC), kteří jsou nyní v
Londýně. Stejně tak se očekává, že se zástupci
syrských demonstrantů sejdou i s asistenty
britského premiéra Davida Camerona. Syrská
vláda v čele s prezidentem Basharem al-Assadem
mezitím souhlasila se vpuštěním mezinárodních
pozorovatelů do Sýrie v souladu s ultimátem Ligy
arabských států.

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.
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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.

 

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.
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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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