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Srbsko zřídí úřad pro jednání s Kosovem a
začne plnit dohody
Srbská vláda plánuje zřídit zvláštní úřad
pro jednání s Kosovem a zároveň přijmout
právní vyhlášky vedoucí k plnění dohod, jichž bylo
dosaženo v dialogu Priština-Bělehrad, oznámil to
srbský vicepremiér Božidar Đelić v Bruselu podle
agentury Info Globi.

Situace ohledně svobody médií v Makedonii
eskaluje
Podle nového rozhodnutí parlamentu Makedonské
republiky musí mít novináři speciální povolení k
podávání informací o dění v parlamentu přímo z
vládních budov. Dále dnes byla na stránkách
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku
zveřejněna zpráva, ve které se celá tato soudní
instituce staví proti vysokým finančním postihům
uvaleným na makedonské novináře tamními
soudy. V této zprávě jsou navíc uvedena i
pochybení, kterých se makedonští soudci při
procesech dopustili. Štrasburský soudní dvůr dále
upozorňuje na fakt, že vysoké finanční postihy
udělované novinářům závažně ohrožují svobodu
slova v Makedonii.

Atentátník Breivik nebyl během činu příčetný
Tak usoudila dvojce psychiatrů, u které norský
atentátník, jenž způsobil před 4 měsíci smrt 77 lidí,
prošel řadou testů. V době kdy vraždil, trpěl prý
psychózou a paranoidní schizofrenií. Zprávu dále
posoudí rada pro forenzní medicínu, která závěr
může přijmout, či zamítnout. Státní zástupce Svein
Holden však zdůraznil, že závěr tohoto vyšetřování
nebude mít na připravovaný soud s norským
vrahem vliv.

Německo dočasně odvolalo svého velvyslance
v Íránu
Berlín označil včerejší útok íránských
demonstrantů na britské velvyslanectví v Teheránu
za nepřijatelný. Německý ministr zahraničí Guido
Westerwelle uvedl, že jeho země podporuje Velkou
Británii jako svého evropského partnera, a zároveň
zdůraznil, že mezinárodní právo vyžaduje
zabezpečení ochrany zahraničních ambasád.
Německo je jednou ze šesti světových mocností,
které se podílí na jednáních o íránském jaderném
programu.

Evropská rada schválila návrh rozpočtu EU na
rok 2012 
Rozpočet EU na rok 2012 bude 129,088
miliardy Euro, což tvoří 0,98% HND EU (*HND -
hrubý národní produkt). Rozpočet se tak ve
srovnání s rozpočtem pro rok 2011 navýšil o
1,86%. Evropská rada se domnívá, že rozpočet
pro rok 2012 našel rovnováhu mezi přísným
omezením svého objemu a možností pomáhat
členským zemím EU v konsolidační činnosti a
financování stimulačních projektů pro růst
zaměstnanosti. EU také podle Evropské rady jen
minimálně navýšila administrativní výdaje, a to i
přes výdaje spojené s přípravami členství
Chorvatska. Rozpočet vyčleňuje 50 milionů Euro
na podporu růstu zaměstnanosti, dalších 150
milionů Euro má pak být použito pro zahraniční
angažmá EU. Evropský parlament by měl návrh
rozpočtu EU pro rok 2012 schválit do 14 dnů.

EU bude podporovat Kosovo i nadále, chystají
se sem italské firmy
Evropský komisař pro rozšíření, Štefan Füle, řekl
po svém setkání s kosovskou ministryní pro
integraci do EU, že Evropská
unie navrhla zahájit strukturovaný dialog s
Kosovem o tvorbě právního státu. Eurokomisař

Füle dále zdůraznil, že EU podporuje kosovskou
snahu o plnění evropských perspektiv, zejména
pokud jde o víza, obchodní dohody a účast Kosova
v programech EU v souladu s prohlášením EU v
roce 2009. Evropská komise také vyzvala Kosovo
a Srbsko k pragmatickému, kreativnímu a
flexibilnímu přístupu ve společném dialogu, který je
dle slov Štefana Füleho v zájmu kosovských i
srbských občanů, stejně jako celého regionu. V
italském Římě mezitím proběhlo fórum o
investičním potenciálu Kosova, kde kosovský
ministr průmyslu a obchodu, Mimoza Kusari-Lila,
představil plány a programy kosovské vlády na
podporu obchodu, přičemž z fóra vyplynula
plánované velké obchodní angažmá italských
společností v Kosovu.

Zemřel albánský korunní princ, který si kladl
nárok na trůn
Uchazeč o královský trůn Albánie, Leka Zogu I.,
dnes zemřel ve věku 72 let poté, co strávil několik
dní v albánské Tiraně. Leka Zogu se narodil v roce
1939 jako korunní princ albánského krále Ahmeta
Zogu, jehož z Albánie do egyptského exilu vyhnala
italská okupace. Leka Zogu si do své smrti kladl
nárok na albánský trůn.

Island uznal nezávislost Palestiny
Parlament Islandu hlasoval ve
prospěch uznání palestinského státu, informovalo
o tom zpravodajství Associated Press. Islandští
zákonodárci odhlasovali uznání Palestiny za
nezávislý a suverénní stát s hranicemi před
Šestidenní válkou z roku 1967. Rezoluce
islandského parlamentu dále uznává Organizaci
pro osvobození Palestiny za právní orgán státu a
vyzývá Izrael i Palestinu k dosažení mírové
dohody.

Norsko uzavřelo svou ambasádu v Íránu
Mluvčí norského ministerstva zahraničí, Hilde
Steinfeldu, informoval o tom, že Norské království
se rozhodlo z bezpečnostních důvodů uzavřít své
velvyslanectví v Teheránu v souvislosti se
včerejším útokem íránských demonstrantů na
ambasádu Velké Británie. Norský diplomatický
personál bude tak z Íránu v nejbližší době
evakuován.

Turecko zavedlo sankce vůči Sýrii
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davuto

S&P snížilo rating finančním gigantům z Wall
Street, čínské banky si naopak polepšily
Společnosti Bank of America, Goldman Sachs,
Barclays a HSBC dostali od ratingové agentury
Standard & Poors o stupeň nižší dlouhodobé
ratingy, než jaké měly doposud, tedy za A na A-.
Tento krok se podle zástupců vedení těchto
společností může projevit i na jejich dosavadní
obchodní strategii. V hodnocení si naopak
polepšily Bank of China a China Construction
Bank. S&P odůvodňuje tento krok změnou kritérií
vzhledem k dosavadním trendům na trhu a ve
vládní podpoře těchto institucí.

KLDR oznámila postup v jaderném výzkumu
Podle tamního ministerstva zahraničí se vědci a
technici blíží k sestrojení prvního experimentálního
jaderného reaktoru v zemi. Zároveň s tím se prý
vědcům daří produkovat nízko-obohacený uran,
který by měl sloužit jako palivo reaktoru. USA a
Jižní Korea považují tuto zprávu za provokativní
vzhledem k opakovaným výzvám, aby KLDR
zastavila veškerý svůj jaderný výzkum. Vzhledem k
občasným agresivním tendencím Severní Korei a
neprůhlednosti celého výzkumu se mezinárodní

společenství domnívá, že Pchjongjang usiluje o
další vývoj jaderného zbraňového arzenálu.

Čínská vláda zvedla hranici chudoby pro
obyvatele venkova
Lidé ve venkovských, především zemědělských
oblastech, budou nově považováni za chudé,
spadne-li jejich denní příjem pod 1 americký dolar
na den, což je zhruba 6,5 čínského juanu. Dříve
činila tato hranice 55 centů na den. Minulý rok bylo
čínskými úřady evidováno 27 milionů obyvatel pod
touto hranicí. Po jejím zvýšení se očekává zhruba
zečtyřnásobení tohoto čísla v letošním roce.
Čínská vláda chce pomocí tohoto opatření umožnit
přístup ke státní pomoci většímu procentu
obyvatel.

Ministryně zahraničí USA Hillary Clinton míří na
státní návštěvu do Barmy
Americká ministryně se chce na vlastní oči podívat
na průběh zavádění dlouho očekávaných reforem
barmské vlády, které by měly do země přinést
větší míru svobody a demokracie. Bude to poprvé
po 50 letech, kdy na státní návštěvu do Barmy
přijede nejvyšší diplomatický představitel USA.
Hillary Clinton se na své dvoudenní návštěvě setká
jak s představitelkou barmské opozice Aung San
Suu Kyi, tak s prezidentem země, kterým je bývalý
armádní generál Thein Sein.

Růst indické ekonomiky je nejmenší za
poslední dva roky
To je způsobeno především problémy výrobního a
těžebního sektoru. Vysoké ceny zapříčiněné inflací
způsobily, že HDP Indie spadlo během třetího
čtvrtletí na 6,9%. Vyššími výrobními náklady a
pokulhávající poptávkou byl zasažen především
automobilový průmysl třetí největší asijské
ekonomiky. Inflace a vysoké ceny základních
komodit jsou pro zemi i navzdory neustálým
zásahům indické centrální banky stále závažným
problémem.

Bývalý prezident Pobřeží slonoviny Laurent
Gbagbo je v Haagu a čelí obvinění ze zločinů
proti lidskosti
Bývalý prezident Pobřeží slonoviny, Laurent
Gbagbo, který se na konci minulého roku prohlásil
za vítěze voleb spolu se současným prezidentem
Alassane Ouattarou a který vedl se současným
prezidentem boje o moc, byl dnes v noci převezen
do sídla Mezinárodního trestního tribunálu v
Haagu (ICC), kde bude čelit obvinění ze zločinů
proti lidskosti spáchaných od 16. 12. 2010 do 12.
4. 2011, kdy byl prezident Laurent Gbagbo
zadržen ve svém bunkru v Abidjanu. Okolo pádu
prezidenta, kterému zachovávala dlouhou dobu
věrnost armáda, se vedou pochyby, neboť právě
proti armádě Pobřeží slonoviny silně zasahovaly
jednotky OSN a francouzská armáda. Laurent
Gbagbo je první bývalou hlavou státu, která stane
před ICC od jeho založení v roce 2002. Samotné
zatčení prezidenta v Abidjanu napadá dcera
prezidenta Gbagba s týmem francouzských
právníků, neboť tvrdí, že Francie se dopustila
porušení rezoluce OSN a napomohla straně
prezidenta Ouattary.

Čína ostře kritizuje Kanadu za fiasko ohledně
Kjótského protokolu
Čánská tisková agentura Xinhua uvedla, že
Kanada hodlá odstoupit od smlouvy z Kjóta, neboť
sama nedodržela své závazky, ale dokonce své
emise navyšovala. Číňané hovoří i o slovech
kanadského ministra pro životní prostředí, Petera
Kenta, který prohlásil, že "Kjóto je již dávno
minulostí" a odmítl se vyjádřit k tomu, zda chce
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Kanada od smlouvy o snižování emisí odstoupit.
Informace přichází v době pesimisticky naladěné
konference v jihoafrickém Durbanu, kde se má
právě pokračování Kjótského protokolu řešit.
Číňané odsuzují Kanadu za tlak, který vyvíjí na
rozvojové země včetně Číny, ačkoliv sama Kanada
svým příkladem podkopává globální úsilí o
dosažení dohody. Podle čínské tiskové agentury si
Kanada nyní zásadně očernila svou dobrou pověst
v přístupu k životnímu prostředí.

Velká Británie evakuovala veškerý svůj
personál z Íránu
Poté, co byla včera napadena a vypleněna britská
ambasáda v Teheránu íránskými demonstranty,
kteří odsuzují sankce uvalené Velkou Británií, byli
z Íránu evakuováni všichni britští zaměstnanci
velvyslanectví. Obě dvě budovy jsou poškozeny a
většina majetku včetně osobních věcí personálu
byla vyrabována a zabavena. Velká Británie
oznámila, že je útokem zcela šokována, a varovala
Írán před vážnými důsledky.

V Egyptě ve volbách drtivě vítězí islamisté
Po prvním kole parlamentních voleb, které
proběhlo v Káhiře a Alexandrii se dle předběžných
výsledků ukázalo, že Muslimské bratrstvo prozatím
získalo 40% veškerých hlasů. Skrze agenturu
Reuters to uvedla sama strana. Zemi čekají ještě
další dvě hlasovací etapy, které skončí za 6 týdnů.

Pákistánská armáda vidí v útoku NATO
otevřenou agresi
Generálmajor Ishfaq Nadeem, ředitel
pákistánských vojenských operací oznámil, že se
při incidentu, kdy bylo zabito 24 pákistánských
vojáků, jednalo o otevřenou a úmyslnou agresi.
Jako důkaz pákistánský generálmajor uvádí fakt,
že bojové vrtulníky NATO byly bezprostředně po
útoku upozorněny, že se jedná o pákistánské
jednotky, což podle Pákistánců ignorovaly. Stejně
tak generálmajor Nadeem upozorňuje na fakt, že
mise ISAF v Afghánistánu vlastní mapy s pozicemi
pákistánské armády a musela tedy vědět, že se
jedná o pákistánskou základnu. Pákistán se bude
příští týden účastnit konference o budoucnosti
Afghánistánu po roce 2014 v Německu, ovšem
západní spojenci se nyní obávají, nakolik zde bude
Pákistán negativně naladěn - samotnou účast na
konferenci potvrdil teprve dnes. Pákistán mimo jiné
ukončil možnost používat svá letiště pro americké
bezpilotní letouny a uzavřel hranice s
Afghánistánem, které jsou klíčové pro zásobování
spojenců.

 

Ve Velké Británii se vypukla stávka veřejného
sektoru
Asi 2 miliony pracovníku veřejného sektoru
započnou stávku z noci na středu. Situace se
dotkne hlavně důležitých míst - škol, nemocnic,
letiště, přístavů a vládních budov. Ministr George
Osborne vyzval k vyjednávání, naznačil, že stávka
ničemu nepomůže. Naopak se obává, že ohrozí
britskou ekonomiku a může způsobit ztrátu řady
pracovních míst. Stávka byla svolána jako
odpověď na vládní plány snížit pracovníkům
veřejného sektoru plánované důchody a prodloužit
jejich pracovní dobu. Britská vláda se domnívá, že
stávající náklady na udržení  vládního sektoru jsou
neudržitelné, protože lidé žiji déle.

Budoucí španělský premiér Mariano Rajoy
dnes představí novou reformu práce
Představitelům odborů a zaměstnavatelům by
dnes budoucí premiér měl představit model nové
reformy, která by zajišťovala usnadnění vytváření
smluv a činila vyjednávání více flexibilním. Již před
jeho zvolením do úřadu se Rajoy zavázal, že
reformou práce usnadní vytváření nových
pracovních míst. To bylo také jedním ze závazků,
které přijal v telefonních rozhovorech s evropskými
vůdci. Rajoy nastoupí do úřadu španělského
premiéra 20.12.2011, kdy vystřídá  Josého
Zapateru.

Cíl plánu na rozšíření záchranného fondu EU
nebyl dosažen
Jednat se přitom mělo o 1 bilion eur. Ministři
financí eurozony hovořili na jednáních v Brusselu
v úterý večer o způsobech, jak zajistit eurozoně
finanční stabilitu. Šéf skupiny Jean-Claude Juncker
však řekl, že bylo nepravděpodobné dohodnout se
na tomto finančním obnosu, kvůli změně situace
v zemích eurozony. Konečné číslo tak bude menší,
přesto stále významné. Ministři se také dohodli na
nejnovějším uvolnění dalších 8 miliard eur na
pomoc Řecku.

Polsko apeluje na Německo: Zachraňte
eurozonu
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski ve
svém proslovu v Berlíně prohlásil, že nikdo jiný než
Německo není schopen uchránit eurozonu od
katastrofy.  I přes historické neshody obou zemí
ministr dodal, že více než ekonomické moci svého
západního souseda se bojí jeho nečinnosti. Krize
eurozony představuje největší hrozbu pro polskou
stabilitu a prosperitu. Ačkoliv řešení problému
ministr nespecifikoval, Polsko již v minulosti
podpořilo návrh euro dlouhopisů (eurobondů),
které by byly kryté státy eurozony.

Ratingová agentura Standart&amp;Poor's
může snížit rating Francie
Francie by tak klesla z nejvyšší pozice ratingu.
Hospodářský deník La Tribune oznámil, že S&P
chtěla tento krok učinit společně s pátečním
snížením ratingu Belgie z AA+ na AA.
Z neznámých důvodů tak však nakonec neučinila.
Samotná agentura se k informaci nechce vyjádřit,
přesto je však možné, že díky pomalému růstu
francouzské ekonomiky a velkým nákladům na
řešení krize eurozony, k tomu dojde v příštích
deseti dnech.

Firmy plánují finanční strategie v případě pádu
eura 
Například dánská firma Novo Nordisk, největší
světový výrobce inzulínů obchodující s eurozónou
přemýšlí, jak by určovala cenu výrobku v případě
pádu eura. Dle ankety agentury Reuters přitom 14
z 20 ekonomů předpokládá, že euro nemůže přežít
ve své nynější formě. Firmy se tak začínají
připravovat na nejhorší možný scénář.

Srbský prezident vyzval Srby v Kosovu k
opuštění barikád a KFOR k jejich odstranění
Srbský prezident Boris Tadić vyzval kosovské
Srby, aby opustili barikády na severu Kosova.
Podle jeho slov to nepřispívá k ochraně národních
zájmů a naopak tím srbský národ stále více riskuje.
Srbský prezident dále vyzval jednotky KFOR, aby
barikády odstranily, neboť situace z nich plynoucí
ohrožuje lidské životy a může vést k velkým
problémům. Admirál NATO, Samuel J. Locklear,
zatím na tiskové konferenci konané na letišti v
Kosovu oznámil, že NATO přijme vhodná
opatření k zajištění bezpečnosti všech
obyvatel Kosova a považuje násilí ze strany Srbů
za nepřijatelné. V nemocnici totiž po posledním
střetu leží 30 vojáků KFOR, jak uvedl velitel KFOR
Erhard Drews. Podle srbských médií pak bylo
zraněno 50 Srbů, žádný ale střelnou ránou.

V Íránu dav napadl britskou ambasádu - byla
spálena vlajka Velké Británie
Íránští demonstranti, protestující proti sankcím ze
strany Velké Británie, vnikli do budovy britského
velvyslanectví v Teheránu, kde odstranili britskou
vlajku a spálili ji, zatímco nad budovou vyvěsili
vlajku Íránu.oken britského velvyslanectví. Íránský
parlament mezitím již odhlasoval omezení
diplomatických vztahů s Brity.
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