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Albánie díky plynovodu TAP získá miliardu
Euro
V rámci projektu trans-jadranského koridoru TAP
bude v Albánii investována více než 1 miliarda
Euro. Albánie hraje pro otevření nového jižního
koridoru pro přepravu zemního plynu do EU
významnou úlohu pro energetickou bezpečnost EU
a díky plynovodu TAP získá významné prostředky
pro svou ekonomiku především z hlediska investic
do své infrastruktury a energetiky. Řekl to
generální ředitel projektu TAP, Kejtil Tungland.
Projekt TAP má přepravovat zemní plyn z oblasti
Kaspického moře do západní Evropy skrze
Jaderské moře.

Nizozemí zřejmě bude blokovat přístupová
jednání Černé Hory k EU
Výbor pro evropské záležitosti holandského
parlamentu došel k závěru, že Černá Hora by ještě
neměla získat konkrétní datum pro zahájení
přístupových jednání do EU. Holandský
parlamentní výbor odůvodňuje svůj závěr
nedostatkem "odpovídajících výsledků" Černé
Hory v boji proti organizovanému zločinu a korupci.
Ačkoliv Černá Hora dosud oficiálně očekává,
že se datum pro zahájení přístupových jednání
dozví na zasedání Evropské rady 9. prosince, již
nyní jsou místní média skeptická a počítají s
nizozemským blokováním. Holanský poslanec
Harry van Bommel přesto deníku Vijesti řekl, že
závěru jsou předběžné pouze kvůli nedostatku
odpovídajících výsledků týkajících se kapitol 23 a
24 podmínek, které říkají že Černá Hora musí před
zahájením jednání naplňovat kritéria tzv. právního
státu.

MMF hodlá pomoci zemím, které jsou ovlivněny
krizí v eurozóně
Mezinárodní měnový fond poskytne možnost
krátkodobé likvidity těm zemím, které nyní čelí
rizikům vlivem krize eurozóny. Finance budou
dostupné po dobu šesti měsíců. Posílení
úvěrových nástrojů má sloužit jako preventivní
opatření před problémy, které může současná
situace přinést zemím v okolí EU. MMF nicméně
neupřesnil, kterých zemí by se tato pomoc mohla
týkat.

Německo nepodporuje eurobondy, krizi prý
nevyřeší
Německá kancléřka Angela Merkelová zastává
názor, že změna smluv o EU pomůže vyřešit krizi
spíše než mnohými státy podporované eurobondy.
Podle Angely Merkelové by se měly plánované
eurobondy projednávat na konci krize, ne
uprostřed. Kancléřka dále prohlásila, že pokud
bude řešení změn smluv příliš náročné na
celounijní úrovni, omezí se pouze na 17 států
eurozóny. Velká Británie prý podpoří německé
návrhy výměnou za dohodu o pracovní době v
Evropské Unii.

Kubánská vláda již nebude zprostředkovávat
prodej potravin tamních zemědělců
Od 1. prosince tohoto roku budou moci kubánští
zemědělci prodávat své zboží přímo na trhu,
přičemž jim bude umožněno dodávat potraviny
přímo hotelům a jiným turistickým zařízením.
Veškerá distribuce zemědělských produktů byla po
celá desetiletí zprostředkovávána státem. Tato
reforma následuje předchozí změny v zákoně,
které se týkaly prodejů vozidel a nemovitostí.

Lord Krebs: "Jaderná energetika Velké Británie
postrádá důvěryhodnost"
Podle tvrzení předsedy britské komise pro vědu a
technologii nevěnuje britská vláda dostatečné

prostředky pro vývoj a výzkum v oblasti jaderné
energetiky. To by mělo v budoucnu způsobit velké
potíže při zajišťování bezpečného a spolehlivého
zásobování elektrickou energií z jaderných
elektráren. Jaderná energetika má přitom i nadále
hrát významnou roli v britském energetickém
plánování.

Evropská komise je pro zavedení evropských
dluhopisů
Evropská komise podpořila myšlenku zavedení
společných dluhopisů eurozóny, tzv. eurobondů.
Záměr byl představen v rámci plánu na další
zpřísnění dohledu nad rozpočty států eurozóny.
Podle Komise by správně nastavené eurobondy
mohly pomoci zmírnit současnou dluhovou krizi –
už samotný plán na jejich zavedení by totiž měl vliv
na trhy. Do budoucna by existence dluhopisů
posílila a stabilizovala finanční systém a měnovou
politiku eurozóny. Proti eurobondům se ostře staví
například Německo.

Turecký premiér se omluvil Kurdům
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan pronesl
omluvu za to, že turecká armáda během
kurdského povstání ve třicátých letech
zmasakrovala více než 13.000 příslušníků tohoto
etnika. Jedná se o vůbec první podobnou oficiální
omluvu Ankary. Premiér zároveň vyzval k omluvě i
nejsilnější opoziční stranu, která byla v době
masakru u moci.

Pákistán jmenoval novou velvyslankyni v USA
Tou se stala bývalá pákistánská ministryně
informatiky Sherry Rehman. Dnes již bývalý
pákistánský velvyslanec ve Spojených státech
rezignoval kvůli obviněním, že žádal od Američanů
pomoc proti pákistánské armádě, která se údajně
měla pokusit o vojenský převrat v zemi. To se mělo
stát v době, kdy Američané zneškodnili na
pákistánském území Usámu bin Ládina. Celý
incident opětovně vyhrotil vztahy mezi oběma
zeměmi.

TATA Group zveřejnila jméno budoucího
prezidenta společnosti
Cyrus Mistry, dosavadní ředitel společnosti TATA
Group, stráví následující rok ve funkci zástupce
dosavadního prezidenta společnosti Ratana Taty,
který mu na konci roku 2012 přenechá svoji
funkci. Cyrus Mistry je synem majitele 18% podílu
akcií celé firmy Pallonjiho Mistryho, jehož rodina je
sedmou nejbohatší rodinou v celé Indii.

Rusko bude na americký program evropské
protiraketové obrany reagovat balistickými
raketami a radary
Ruský prezident Dmitrij Medveděv učinil oficiální
prohlášení o tom, jak bude Rusko reagovat na
stagnaci jednání se Spojenými státy o
protiraketové obraně. Z jeho nařízení uvede ruské
ministerstvo obrany ve městě Kaliningrad okamžitě
do provozu radiolokační stanici systému varování
před raketovým útokem. Dále má být posílena
ochrana objektů strategických jaderných sil
a vypracován soubor opatření, která v případě
nutnosti zabezpečí zničení informačních a řídících
prostředků protiraketové obrany. V případě
pokračování nepříznivého vývoje odmítá Rusko dle
slov prezidenta postoupit další kroky v oblasti
odzbrojení a kontroly zbrojení, a dojde-li k narušení
strategické rovnováhy sil, hodlá země úplně
odstoupit od odzbrojovací smlouvy START (jak
uvedl prezident, tato možnost plyne ze samotné
podstaty smlouvy). Čas na to, aby státy dospěly k
dohodě, podle D. Medveděva stále ještě je –
Rusko „má politickou vůli k dosažení potřebné

dohody, která by mohla otevřít zcela novou
kapitolu ve vztazích se Spojenými státy a NATO.“

Zambie upozorňuje Českou republiku na
zhoršení diplomatických vztahů kvůli
zadrženým Čechům
V říjnu byli v Zambii zadrženi 3 Češi kvůli obvinění,
že prováděli vojenskou špionáž místní vojenské
základny, podle zambijské policie fotografovali celý
komplex. Česká strana se hájí tvrzením, že šlo
pouze o turisty a český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg se již několikrát pokoušel sejít se
svým zambijským protějškem, Chishimbou
Kambwili, který ale schůzku odmítá s tím, že
situaci řeší soud a on ji nehodlá politizovat.
Naopak se podle Zambia Daily Mail ohradil proti
výhrůžkám Čechů, že EU uvalí na Zambii sankce,
což Zambie podle slov svého ministra považuje "za
nešťastné". Český velvyslanec v Zambii, Luděk
Zahradníček, ale toto popírá, jako zcela
nepravdivé. Zambie se odvolává na vystoupení
českých europoslanců, kteří se se vyjádřili pro
rozšíření problému na celou EU.

Libye bude kompenzovat ztráty čínských firem,
tvrdí Čína
Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí,
Liu Weimina, je Libye připravema kompenzovat
ztráty čínských společností způsobené v době
nepokojů v Libyi. Podle čínského ministerstva
zahraničí se tak zvyšuje pravděpodobnost, že by
čínské firmy mohly získat některé své ztracené
peníze. Čína má omezení ze strany Libye na
investice do průzkumů a produkce ropy, proto se
soustředí spíše na servisní otázky v tomto sektoru
a stejně tak získala významné stavební zakázky.
Čína si již dříve stěžovala, že kvůli politickým
nepokojům utrpěla vážné ekonomické ztráty.

 

 

Finsko je proti udělení statusu kandidátské
země Srbsku
Ačkoliv předseda Evropského parlamentu (EP)
Jerzy Buzek souhlasí s tím, že Evropská unie by
měla schválit kandidaturu Srbska do EU
na prosincovém zasedání, finský ministr pro
záležitosti EU, Alexander Stubb, na tiskové
konferenci tuto myšlenku odmítl s tím, že EU by se
měla rozšiřovat pouze v případě, že jsou splněna
všechna kritéria. Podle finského ministra existuje
mnoho nevyřešených otázek, přičemž významnou
roli hraje i otázka Kosova. Předseda EP je naopak
přesvědčen, že Srbsko by od EU mělo
prosincovým hlasováním dostat jasně najevo, že
má evropskou podporu. Mezitím se očekává, že
Evropská rada bude 9. prosince řešit otázku
rozšíření EU a může Srbsku dát svůj souhlas se
získáním kandidátského statusu.

 

Turecko podepsalo smlouvu o průzkumech
ložisek ropy a zemního plynu se společností
Shell, zatímco Kypr zkoumá své zásoby s
pomocí Američanů
Turecká státní ropná společnost Petroleum
Corporation (TPAO) podepsala smlouvu
s Anglo-holandským energetickým gigantem Shell
o průzkumech zásob ropy a zemního plynu v
oblasti Středomoří a jihovýchodní Anatolie. Tento
krok Turecko podniklo poté, co vláda Kypru, kterou
Turecko neuznává, podepsala stejnou dohodu s
americkou energetickou společností Noble v
oblasti jižního pobřeží Kypru.
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V Libyi byla vytvořena nová přechodná vláda
Nová prozatímní libyjský
premiér bdurrahim el-Keib oznámil na tiskové
konferenci v Tripolisu vytvoření přechodné vlády.
Nová vláda premiéra, kterého jmenovalo
přechodné Národní shromáždění (NTC) má Libyi
dovést k červnovým volbám do 200 členného
Národního kongresu.

Plán s evropskými dluhopisy staví Evropskou
komisi proti Německu
Evropská komise čelí tuhému odporu ze strany
Německa kvůli plánům na boj se spirálou krizí
státních dluhů pomocí společných dluhopisů států
eurozóny. Zatímco předseda Evropské komise,
José Manuel Barroso, silně argumentuje pro
stabilizační dluhopisy, známé jako "eurobonds", v
pozadí  na pozadí stále více rostou náklady na
půjčky. Evropská komise bude muset své plány
předložit francouzskému prezidentovi Nicolasu
Sarkozy a německá kancléřce Angele Merkel,
která již dala jasně najevo, že v tzv. eurobonds
nespatřuje v této fázi řešení krize.

Předseda rumunského Senátu byl vyloučen ze
své strany
Předseda rumunského Senátu,
Mircea Geoană byl vyloučen ze Sociální
demokracie poté, co to odhlasoval Národní
výkonný výbor strany. Informovala o tom
Rumunská tisková agentura s tím, že jednání o
vyloučení trvalo přes 4 hodiny.

 

Jemenský prezident v Saúdské Arábii má již
počtvrté podepsat dohodu o svém odstoupení
Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh odletěl do
Saúdské Arábie, kde by měl podepsat dohodu
zprostředkovanou velvyslancem OSN, Jamalem
Benomarem s podporou USA a evropských
diplomatů, kterým se spolu s šestičlennou Radou
pro spolupráci v Parském zálivu (GCC) podařilo
vymyslet kompromis při realizaci přenosu síly. Tato
dohoda by měla vést k odstoupení jemenského
prezidenta, zatímco jeho země je již několik
měsíců ochromena protesty a boji. K slavnostnímu
podpisu je přizvána i jemenská opozice, ovšem
více podprobností odmítají všechny strany uvést,
neboť prezident Saleh podobnou dohodu měl
podepsat již třikrát.

 

EU nemá dostatek válečných plavidel pro boj
proti pirátům
Předseda Vojenského výboru EU, švédský generál
Hakan Syren, oznámil, že síly EU NAVFOR (síly
EU pro boj proti pirátství)  nemají dostatek sil pro

misi EU Atalanta, která má zabraňovat pirátství v
Somálsku. Podle generála Syrena mise potřebuje
minimálně 4-6 válečných lodí v závislosti na
ročním období, což doposud nebylo splněno a ani
nebude minimálně do března 2012. Podle
dostupných informací globální ekonomiku pirátství
ročně přijde na 7 až 12 miliard dolarů a podle šéfa
Vojenského výboru EU jde o vážný problém.

Výbor OSN pro lidská práva odsoudil Sýrii a
vyzval k svět většímu tlaku
Výbor OSN pro lidská práva odhlasoval odsouzení
syrské vlády za tvrdé zákroky proti demonstrantům
a vyzval k zintenzivnění mezinárodního tlaku na
syrského prezidenta Bashara al-Assada. Usnesení
předložila k hlasování Francie spolu s Německem
a Velkou Británií. Syrský velvyslanec při OSN v
reakci obvinil evropské státy z podněcování
občanské války. Rusko a Čína již minulý
měsíc vetovaly v Radě bezpečnosti OSN rezoluci
odsuzující syrskou vládu.

Červený kříž: "Saif al-Islam je v pořádku"
Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) uvedl,
že navštívil Saifa al-Islama Kaddafiho ve vazbě ve
městě Zintan, kde je držen místními milicionáři.
Podle mluvčího ICRC Stevena Andersona je Saif
al-Islam v dobrém zdravotním stavu, ovšem další
informace Červený kříž odmítl poskytnou s
odůvodněním své nezávislé povahy.

Venezuelský prezident Hugo Chávez: "u moci
zůstanu až do roku 2031"
Venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že u
moci zůstane až do roku 2031. Řekl to při projevu
před studenty a zdůvodnil to tím, že opozice hovoří
o jeho špatném zdravotním stavu, což není
pravda. Prezident Chávez dále prohlásil, že
původně hodlal v úřadu zůstat pouze do roku
2021. Stejně tak řekl, že je přesvědčen o svém
vítězství v budoucích volbách, které se budou
konat v říjnu 2012.

Selhalo zasedání států PABSEC kvůli sporu o
pojmenování Kosova
Selhalo 38. zasedání Valného shromáždění pro
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře
(PABSEC), které se konalo v hlavním městě
Albánie, Tiraně. Důvodem byl požadavek Ruska a
Srbska, aby byla provedena v programu zasedání
textová změna, neboť v dokumentu se o kosovské
delegaci hovořilo jako o "delegaci Republiky
Kosovo". Albánie odmítla označení odstranit. Je to
tak poprvé v historii  PABSEC, kdy členské státy
- Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bulharsko,
Gruzie, Řecko, Moldávie, Rumunsko, Rusko,
Turecko, Ukrajina a Srbsko ruší zasedání bez
výsledku.

V Bosně a Hercegovině bylo zatčeno 8 lidí za
válečné zločiny proti Srbům a Chorvatům
V Bosně a Hercegovině bylo zadrženo 8 osob na
základě podezření, že se dopustily válečných
zločinů na civilistech a válečných zajatcích během
války v Jugoslávii v první polovině roku 1990.
Oběťmi měli být Srbové a Chorvati.

Rusko považuje nové sankce ze strany USA
proti Íránu za nepřijatelné
Rusko oznámilo, že jednostranný krok ze strany
USA proti Íránu, ke kterému se později připojila
Kanada, Velká Británie a Francie, je nepřijatelným
porušením mezinárodního práva.V návaznosti
na rozhodnutí americké vlády zavést nové sankce
na ropný a bankovní sektor Íránu to oznámila
mluvčí ruského ministerstva
zahraničí, Maria Zakharova.

Zpráva pro Evropský parlament kritizuje
Kosovo, ale odmítá jeho dělení
Výbor pro zahraniční politiku Evropského
parlamentu, kde se dnes projednávala otázka
Kosova, k němuž předkládala zprávu rakouská
poslankyně Ulrike Lunacek, se shodl na tom, že je
proti jakémukoliv dělení Kosova, jehož území
považuje za celistvé, a vyzval k zahájení dialogu
mezi Srbskem a Kosovem o vízové liberalizaci.
Zpráva o Kosovu ovšem byla velmi kritická a mimo
jiné připomínala "nesrovnalosti" při posledních
volbách, ze kterých nebyla vyvozena ničí
odpovědnost. Výbor pro zahraniční politiku EP
také vyzval posledních 5 států EU (Španělsko,
Rumunsko, Slovensko, Řecko a Kypr), aby Kosovo
uznaly. Evropský parlament je jedinou institucí EU,
která oficiálně uznává Kosovo jako samostatný
stát. Diplomatické zdroje v Bruselu mezitím
oznámily, že Srbsko s Kosovem dosáhly uzavření
dohody o vzájemném uznávání vysokoškolských
diplomů. Dalším předmětem jednání má být otázka
telekomunikací a energetiky.

V Maroku se stupňuje předvolební napětí
Marocká opozice stále silněji vyzývá k bojkotu
plánovaných voleb, které se mají uskutečnit tento
týden v pátek. Podle opozice bude budoucí
parlamentní shromáždění pouhým
korumpovatelným celkem, který nebude schopen
produkovat zásadní reformy, které podle opozice
Maroko potřebuje. V Maroku průběžně probíhají
protesty inspirované "arabským jarem", zatímco
analytici považují nadcházející volby za zkoušku
závazků marockého krále Mohammeda V., který
slíbil posunout království blíže k demokracii
pomocí předání některých svých pravomocí
voleným zástupcům.
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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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