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Z areálu JE Fukušima Daiichi unikla další
kontaminovaná voda
Technici detekovali únik radioaktivní vody ze
záchytných nádrží v nedělních ranních hodinách.
Část uniklé kapaliny se přitom velmi
pravděpodobně dostala i do oceánu. Společnost
TEPCO hovoří o úniku 45 tisíc litrů kapaliny, které
se z nádrží dostaly před zastavením úniku pomocí
pytlů s pískem.

Afghánští představitelé slibují zintenzivnění
boje proti korupci na oplátku za mezinárodní
podporu po stažení spojeneckých vojsk
S tímto prohlášením přišel afghánský
prezident Hamid Karzáí po jednodenní konferenci
v německém městě Bonn a zároveň dodal, že jeho
země je mladou, stále se vyvíjející demokracií.
Mezinárodní společenství slíbilo Afghánistánu
podporu po dobu 10 let po stažení spojeneckých
vojsk výměnou za "dobré" vládnutí v zemi.
Pákistán, jakožto klíčový hráč v afghánské otázce,
se však jednání nezúčastnil kvůli nedávnému
incidentu, při kterém vrtulníky NATO zabily 24
pákistánských vojáků.

Vědci potvrdili existenci planety podobné Zemi
Planeta Kepler 22-b se nachází zhruba 600
světelných let od naší sluneční soustavy na
oběžné dráze hvězdy, která je podobná Slunci.
Tzv. "Země 2.0" má na svém povrchu teplotu
zhruba 22°C a je naší Zemi zatím nejpodobnější z
dosud objevených planet. Vědci však zatím stále
neznají přesné složení této planety, která je zhruba
2,4 krát větší než Země.

Obyvatelé Moskvy demonstrují v ulicích,
skandují: "Pryč s Putinem!"
Demonstrace se spustily poté, co mezinárodní
pozorovatelé zveřejnili stanovisko o ruských
parlamentních volbách, ve kterém hovoří o
zjevném porušení pravidel. Policie v ulicích zatkla
již okolo 300 lidí. Hlasování prý bylo tendenční ve
prospěch strany premiéra Vladimira Putina
Jednotné Rusko. Pozorovatelé z Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě dokonce hovoří
o manipulaci s hlasy a obsahem volebních uren.
Nad tímto prohlášením vyjádřil znepokojení i
mluvčí Bílého domu. Jednotné Rusko ztratilo v
tamním parlamentu celkem 77 křesel.

Protesty proti budování nového dolu na severu
Peru si vyžádaly vyhlášení výjimečného stavu
Peruánský prezident Ollanta Humala dnes vyhlásil
výjimečný stav v celé oblasti na dobu 60 dnů. Za
této situace budou moci pořádkové síly plně
kontrolovat situaci v případě dalších protestů proti
celému projektu. Americká společnost Newton již
dříve zastavila práce na projektu zlatého dolu v
hodnotě 4,8 miliardy dolarů. Stalo se tak hned po
prvních vážných střetech demonstrujících obyvatel
s policií. Místní lidé se bouří především kvůli
obavám o znečištění zásob vody celého regionu.

Představitelé Evropské komise jsou na
pozorování v Makedonii
Delegace Evropské komise zde pozoruje průběh a
dodržování demokratických cílů, které
makedonská vláda přijala v rámci tzv. Evropské
dohody o lokální autonomii. Členové evropské
delegace se při své návštěvě setkají i s vrchními
makedonskými státními představiteli. Pozorovatelé
EU v zemi setrvají do 7. 12. tohoto roku.

Francie a Německo mají jasno - EU má mít
novou smlouvu s podstatně tužšími pravidly
Vedoucí představitelé Francie a Německa,
prezident Nicolas Sarkozy a kancléřka Angela

Merkel, oznámili své stanovisko -
EU potřebuje novou smlouvu, aby se vypořádala s
dluhovou krizí eurozóny. Nová smlouva o EU by
měla být připravena již v březnu 2012, aby zajistila,
že k nové krizi již nedojde. Státy eurozóny by měly
být pod větší kontrolou v otázce rozpočtů a měly
by existovat i sankce v případě přesažení
povolených deficitů nad 3%, což vyžadují
dosavadní pravidla pro přijetí eura, přičemž
rozpočty pak bude ověřovat Evropský soudní dvůr
v Lucemburku. S tímto závěrem jde Německo a
Francie na pařížský summit v pátek, kde se bude
jednat o budoucnosti eura. Němci mimo jiné chtějí i
strukturální reformy nad rámec dosavadních
dohod, přičemž změny Lisabonské smlouvy by
měly být provedeny ve všech 27 členských státech
EU.

Ekologičtí aktivisté pronikli do francouzské
jaderné elektrárny
Aktivistům světově známe ekologické organizace
Greenpeace se dnes povedlo dostat do elektrárny
v Nogent-sur-Seine. Vláda vydala prohlášení, že
zajištění bezpečnosti areálu selhalo v době, kdy se
deseti aktivistům povedlo vylézt na budovu
jednoho z reaktorů za účelem rozvinutí
transparentu. Ten měl ukázat, že bezpečná
jaderná energie neexistuje. Francouzský prezident
Nicolas Sarkozy akci aktivistů kritizoval. Uvedl, že
zveřejní všechny audity prověrek jaderných
elektráren, které proběhly po japonské katastrofě
jaderné elektrárny Fukušima. Omezit jadernou
energetiku však ve Francii nehodlá.

Americký viceprezident Joe Biden přistál v
Řecku
Na pondělní schůzce se zástupce americké hlavy
státu měl sejít s řeckým prezidentem Karolosem
Papouliasem a premiérem Lucasem
Papademosem, jehož nová prozatímní vláda se
snaží zastavit ekonomický otřes země,
který má dominový efekt po celém světě. Řecký
premiér se již několik týdnů snaží zavést
kontroverzní záchranný balík, na kterém se dohodl
s vůdci předních unijních ekonomik, za
účelem záchrany řeckého hospodářství. Další
zastávkou na programu amerického viceprezidenta
je Turecko, kde bude nést poselství větší politické
a sociální svobody.

Izrael vyzývá islamisty, budoucí vládce Egypta,
aby zachovali mírovou smlouvu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval
budoucí vládu Egypta, aby zachovala mírovou
smlouvu s Izraelem poté, co se ukázalo, že
islamisté skutečně vyhrají egyptské volby. Podle
Izraele je vzájemná mírová smlouva základem
regionální bezpečnosti a ekonomické stability.

Čína vysílá vyslance, aby pomohl řešit spor
Súdánu s Jižním Súdánem - jde o zabezpečení
dodávek ropy
Čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že čínská
vláda rozhodla o vyslání zvláštního vyslance pro
africké záležitosti Liu Guijina, který má pomoci
hledat kompromis ohledně sporu o poplatcích za
transport ropy mezi Jižním Súdánem a Súdánem.
Súdánská ropa je pro Čínu vzhledem k její stále
větší surovinové poptávce strategicky důležitá a
dlouhotrvající spory o poplatky Jižního Súdánu,
který má největší ropné zásoby bývalého
jednotného Súdánu, Súdánu, který pak má
potřebnou infrastrukturu a přístup k moři pro
export.

Mezinárodní trestní tribunál zahájil řízení s
bývalou hlavou Pobřeží slonoviny
Bývalý prezident Pobřeží slonoviny, Laurent
Gbagbo, který vedl boje o moc se současným
prezidentem Ouattarou, dnes stanul před
Mezinárodním trestním tribunálem ICC, kde čelí
obvinění ze zločinů proti lidskosti. Více informací
čtěte zde.

Dánsko bude při svém předsednictví EU
podporovat Rumunsko ve vstupu do
Schengenu
Dánská premiérka Helle Thorning-Schmidt při
setkání s rumunským premiérem Emilem Bocem
řekla, že Rumunsko může počítat s podporou
Dánska a jeho pomocí ve vstupu do
schengenského prostoru. Informoval o tom
rumunský Mediafax s tím, že rumunská vláda s
dánskou pomocí skutečně počítá od 1. ledna 2012,
kdy Dánsko převezme předsednictví EU.

Šance Srbska na získání statutu kandidáta EU
jsou nejisté
Podle některých diplomatů EU dohoda mezi
Bělehradem a Prištinou o vzájemných hranicích
Srbsku nepomůže dosáhnout statutu kandidáta
ještě v roce 2011. Větší naději má podle skeptiků
Srbsko až v březnu 2012. Tato informace přichází i
přesto, že Srbové byli k dohodě o vzájemné správě
hranic s Kosovem tlačeni především ve snaze
získat statut. Naopak zastánci Srbska nyní hlasy
dávající Srbsku šanci až příští rok kritizují, neboť je
to špatným signálem pro Srbsko, které musí cítit
smysl ve vedení konstruktivního dialogu.

Černá Hora zahájí jednání o přístupu do EU v
polovině roku 2012
Ministři zahraničí EU se v Bruselu dohodli na tom,
že EU zahájí jednání s Černou Horou, přičemž
podle náměstka německého ministra zahraničí
Wernera Hoyera existuje dohoda o tom, že Černá
Hora zahájí jednání s EU v polovině roku 2012.

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl: "Řecko
porušilo své závazky vůči Makedonii"
Podle soudního orgánu OSN, Mezinárodního
soudního dvora v Haagu (ICJ), se Řecko dopustilo
porušení své povinnosti vůči Makedonii, která
podala k ICJ stížnost. Řecko totiž zablokovalo v
roce přístup Makedonie do NATO, přičemž se již
dříve smluvně zavázalo tak nejednat v prozatímní
dohodě s Makedonií v roce 1995.

Demokratická strana Srbska: "Srbsko by
nemělo vstupovat do EU, která mu chce vyrvat
Kosovo z rukou"
Šéf Demokratické strany Srbska (DSS) Vojislav
Koštunica tvrdí, že by Srbsko mělo zapomenout
na členství v EU a pokračovat ve vývoji jako
nezávislá země. Podle slov Koštunici by Srbové
měli dát přednost svým národním zájmům před
"sekundováním zájmům Bruselu". Dále hlava DSS
zdůraznila, že cílem strany není izolace země, ale
hospodářská a rozvojová spolupráce se členskými
státy EU. Šéf DSS také prohlásil, že současná
srbská vláda je ochotna obětovat Srbsko a jeho
národní zájmy za získání statutu kandidáta EU,
přičemž EU na Srbsko jen tlačí ve snaze vyrvat
Srbsku Kosovo z náručí.

Kosovo hlásí dosažení evropských kritérií
Kosovská ministryně pro evropskou integraci Vlora
Citaku oznámila, že byla naplněna všechna
technická kritéria pro evropskou integraci, která
opravňují k zahájení dialogu o uvolnění vízového
styku a posílení obchodních vztahů. Podle
ministryně Citaku jsou naplněny všechny
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požadavky Evropské komise a na tahu je nyní EU.
Kosovští představitelé ale zároveň přiznávají, že
jsou si vědomi i politických problémů, které nyní
tíží Brusel a mohly by ovlivnit budoucí
rozhodování.

Evropský komisař Olli Rehn oznámil další
neúspěch a varuje, že již není moc času
Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti
Olli Rehn oznámil, že se v neděli nepodařilo
dosáhnout rozhodnutí pro nadcházející týden
jednání o budoucnosti společné měny EU. Komisař
Rehn dále prohlásil, že to může vést k rozpadu
společné měny v její současné podobě v několika
dalších dnech. V rozhovoru pro finská média Olli
Rehn uvedl, že na řešení skutečně zbývá již jen
několik dnů, aby se podařila odvrátit rostoucí
dluhová krize. Komisař EU pro finanční záležitosti
dále připomněl, že na záchraně eura se podílí i
Mezinárodní měnový fond (MMF), který zajišťuje
hotovost pro státy jako je Řecko, Portugalsko či
Irsko pomocí podmíněných záchranných balíků.

Belgie ruší pracovní omezení pro Rumunsko a
Bulharsko
Belgie ruší pracovní omezení pro Rumuny a
Bulhary. Od 1. ledna 2012 tak budou moci
pracovat v Belgickém království, neboť Flandry
odvolaly své právo veta, které mají jako každý
belgický region. Informaci přinesly
EurActive zprávy. Deník Sega pak v
pátek napsal, že rozhodnutí má být oficiálně přijato
tento týden "smíšeným výborem" reprezentujícím
Vlámy i Valony spolu s Bruselem. Belgie byla
jedna z posledních 10 zemí EU, které stále
uplatňují pracovní omezení pro Rumunsko a
Bulharsko, ovšem toto omezení bude muset být
stejně zrušeno dle přístupových dohod z roku 2007
k 1. lednu 2014.

Slovinské mimořádné volby skončily - svržená
strana uhájila těsně své pozice
Mimořádné parlamentní volby ve Slovinsku
skončily. První výsledky ukazují na těsné vítězství
strany Pozitivní Slovinsko, tedy středo-levé strany,
se ziskem 29,1% hlasů. Dosavadní premiér, u
kterého se očekávalo, že ztratí pozice kvůli
penzijní reformě, která vedla k pádu jeho vlády, tak
uhájil svou pozici. Strana Janeze Jansi, Slovinská
demokratické strana, která patří do pravého
středu, získala 26,5% hlasů. Na základě těchto
výsledků bude vítězná strana mít 28 z celkem
90 poslanců v parlamentu.

Italský premiér Mario Monti představuje
Evropskému parlamentu plánovaný rozpočet
V pondělních rozhovorech by měl italský premiér
představit EP svůj návrh na rozpočet, který počítá
s 30 miliardami eur vycházejícími z daní, škrtů

vládních výdajů a snížení budoucích důchodů v
průběhu následujících dvou let. Samotných 20
miliard by přitom mělo být zajištěno z vládních
škrtů společně s novým výpočtem důchodů
italských pracovníků. Měla by se také posunout
hranice odchodu do důchodu.

Začal rozhodující týden rozhovorů o
východiscích z krize eurozóny 
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy a německá
kancléřka Angela Merkelová dnes započali
rozhovory o východisku z krize, aby ustálili své
názory před summitem Evropské unie, který
proběhne v pátek. Toto zasedání má být pro celý
vývoj eura v rámci krize zásadní. Zatímco
Německo preferuje striktní kontrolu národních
rozpočtů a výdajů, Francie si přeje zachovat jistou
suverenitu státu. Prezident Sarkozy prohlásil, že si
Evropskou unii bez eura nedokáže představit. Je
proto nutné, aby Francie společně s Německem
zajistila stabilní zónu. Do probíhajících rozhovorů
bude zapojen také americký ministr financí
Timothy Geithner a představitelé Evropské
centrální banky.

Volby v Rusku vyhrála stávající strana premiéra
Putina
Volby, u kterých se předpokládalo, že ukážou
preference voličů
před nadcházejícími prezidentskými volbami v
březnu, však pravděpodobně lídra strany zklamaly.
Z 64% podpory, které se straně Jednotné Rusko
dostalo v roce 2007, preference spadly na cca
50%. Strana tak nezajistila 2/3 většinu, kterou
potřebuje pro změnu ústavy.

Chorvatská HDZ dle očekávání prohrála volby
Koalice KUKURIKU vyhrála parlamentní volby v
Chorvatsku, jedná se o neúplné ale oficiální
výsledky Státní volební komise. Koalice vedená
socialisty má již jistých 78 křesel, zatímco
dosavadní vládnoucí HDZ obdržela 42 mandátů
spolu s dalšími třemi křesly od chorvatské
diaspory. Tyto výsledky, jak uvádí zprávu
chorvatská média, vycházejí
z výsledků zpracovaných z 10% volebních
místností. Chorvatský parlament (Sabor) čítá 151
členů, přičemž subjekty musí mít nejméně 71 hlasů
k sestavení vlády.

60% Němců je proti měně euro, 75% pak chce
zpět marku
Šedesát procent Němců je po téměř 10 letech
přesvědčeno, že euro není dobrý nápad. Průzkum
TNS Emnid prováděný časopisem Focus dále
zjistil, že 85% Němců přisuzuje zvyšování cen
právě euru a 75% Němců je pro návrat staré
německé měny - marky, která je podle nich
stabilnější a silnější. Časopis Focus ale neuvádí, v

jakém rozmezí byl průzkum proveden.

Kuba vytváří svou vlastní národní sociální síť
Na Kubě byla představena nová sociální síť
REDSOCIAL, která má navázat na projekt vlastní
kubánské internetové encyklopedie EcuRed z roku
2009. Ta má dnes 76 000 článků a 12
000 osobních účtů. Sociální síť REDSOCIAL je
dostupná pouze na Kubě a použitelná pouze v
rámci Kuby.

Islamisté v Egyptě získali 65% hlasů v prvním
kole
Islamistické strany získaly 65% hlasů v prvním kole
egyptských parlamentních voleb, které se týkaly
Alexandrie a Káhiry. Umírněnější Muslimské
bratrstvo získalo 36,62% hlasů, po něm se umístila
radikální strana salafistů Al-Nur se ziskem 24,36%
a Al-Wasat se 4,27%. Informace uvedl generální
tajemník volební komise Yusri Abdel Karim. Zatím
nelze zjistit, kolik již mají strany jistých míst v
parlamentu, neboť to se bude přepočítávat až po
konečných výsledcích. Jisté ale je, že 3,56 milionu
lidí z registrovaných 9,73 milionů dalo hlas
Muslimskému bratrstvu. Liberální egyptská koalice
získala 13,35%, tedy 1,29 milionu hlasů.

Německý ministr financí uvádí detaily plánu
krizového fondu před summitem EU
Německý ministr financí Wolfgang Schaeuble v
sobotu představil detaily svého plánu na řešení
krize eurozóny, jenž má za cíl představit
na očekávaném summitu Evropské unie příští
týden. Dle nastíněného plánu by země měla
odčerpat část svého dluhu do speciálního fondu,
který by splácela příštích 20 let. Prozatím by se
pak zavázala k reformám, které by nadále
neprohlubovaly stávající zadlužení. Ministr věří, že
jeho návrh, který získal podporu německé
kancléřky Angely Merkelové, ukáže, že omezuje
úroveň státního zadlužení na 60% HDP a tím zvýší
důvěru investorů. Německo se bude snažit
prosadit, aby takovýto fond vznikl v každé
zemi eurozóny.

V Rusku probíhají parlamentární volby
Ve volbách se rozhodne o podobě dolní komory
parlamentu Ruské federace pro příštích pět let.
Nezávislá monitorovací skupina Golos
zaznamenala kolem pěti tisíc stížností na
porušování zdejšího volebního práva. ruský
premiér Vladimír Putin obvinil zahraniční síly z
vměšování se do příprav voleb. Skupina Golos,
která nepodporuje žádnou stranu, je
primárně financována Spojenými státy americkými
a Evropskou unii.
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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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