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Izrael provedl nálet na Gazu kvůli údajnému
přeskupování bojovníků hnutí Hamas
Izraelské letectvo provedlo ve čtvrtek nálet na
území Gazy, kde letadlo zničilo automobil s
palestinskými bojovníky. V reakci na nálet hnutí
Hamas zahájilo raketovou palbu na území Izraele.
Izrael obviňuje Hamas z přesouvání bojovníků na
egyptský Sinaj, kde se mají připravovat k útoku na
Izrael, Hamas naopak hovoří o masakru z
izraelské strany.

Generální tajemník OSN je poprvé od roku 1993
v Somálsku
Generální tajemník OSN, Ban Ki-moon, dorazil do
Somálska, kde přislíbil jmenování vyslance OSN
pro Somálsko. Dále generální tajemník OSN
prohlásil, že dorazil, aby vyjádřil solidaritu s lidmi
Somálska a zajistil mezinárodní podporu vlády a
pomoc Africké unie v boji s islámskými rebely.
Důvodem návštěvy ale nepochybně je i to, že v
Somálsku se mají příští rok konat volby a zemi
doposud řídila prozápadní prozatímní vláda,
respektive oblasti, které jsou v její moci.

Prezidentské volby v Demokratické republice
Kongo vyhrál současný prezident, opozice se
bouří
Dosavadní prezident Joseph Kabila podle
oznámení výsledků volební komise vyhrál
prezidentské volby, opozice ale již prohlásila, že
tento výsledek je nepřijatelný. V hlavním městě
Kinshasa pak podle Reuters lze vidět sloupy
černého dýmu a v ulicích je nasazena pořádková
policie. Ve většině ostatních oblastí D.R. Konga
zatím propukají oslavy. Podle šéfa volební
komise, Daniela Ngoy Mulundy, není důvod ke
zpochybňování výsledků, ale opozice v čele s
druhým nejúspěšnějším kandidátem Etiennem
Tshisekedi s výsledky nesouhlasí.

 

Srbsko neobdrželo status kandidáta EU
Evropská rada dnes ráno rozhodla o neudělení
statutu kandidátské země EU Srbsku s tím, že
statut pravděpodobně získá až v březnu 2012.
Důvodem je podle Evropské rady především
očekávání dosažení výsledku jednání Srbska s
Kosovem. Jednání o statutu pro Srbsko trvalo 10
hodin v kuse.

Předseda Evropské komise volá po silných
institucích EU
Předseda evropské komise, José Manuel Barroso,
opětovně prohlásil, že EU se musí otevřít k revizím
smluv o EU a nové změny by členské státy měly
co nejdříve ratifikovat. Dále vyzval k posílení
evropských institucí - Evropské komise (EK),
Evropské centrální banky (ECB), Evropského
parlamentu (EP) a Evropského soudního dvora.
"Silnější Evropa je Evropa, která potřebuje
silnější instituce," prohlásil Barroso.

Polsko a Rumunsko se postavili proti
"mnoharychlostní Evropě", kterou považují za
dělení EU
Polsko a Rumunsko trvají na tom, že EU by měla
fungovat stejně pro všech 27 členů. Podle
polského premiéra Donalda Tuska by cesta
rozdílné EU byla "posledním hřebíčkem do
rakve". Francie a Německo se domnívají,
že dohodu o zpřísnění rozpočtových pravidel
pro řešení přebujelé evropské dluhové krize by
mělo uzavřít jen 17 členů eurozóny, pokud na ně
není připravena celá Evropa, ale Polsko s
podporou Rumunska vystoupilo silně proti s tím, že
EU se nemůže rozdělit.

Rada Evropy: "svoboda sdělovacích
prostředků je v Evropě ohrožena"
Před Dnem lidských práv (10.
prosince), Thomas Hammarberg, komisař Rady
Evropy pro lidská práva, u příležitosti představení
publikace o lidských právech a měnícím se
mediálním prostředí na tiskové konferenci v
Londýně prohlásil, že obrana lidských práv závisí
na svobodě sdělovacích prostředků a pluralitě,
ovšem v Evropou se dle jeho názoru nebezpečně
"plíží" vládní omezení a monopolistické tendence.
Komisař pro lidská práva mimo jiné prohlásil:
"novináři jsou vražděni, nebo jim je
vyhrožováno násilím, státní orgány se
snaží ovládat vysílací média a brání přístupu k
vládním informacím a stejně tak divoké obchodní
ambice vedou ke kultuře nelegální a neetické
činnosti novinářských redakcí." Komisař
Hammarberg v prezentované publikaci pak
upozornil na problematiku sociálních
médií, ochrany novinářů před násilím,
etické žurnalistiky, přístupu k úředním
dokumentům a veřejných médií.

Evropská centrální banka - historické snížení
úrokových sazeb
Evropská centrální banka (ECB) snížila úrokové
sazby na nejnižší úroveň v historii - na 1%. Toto
rozhodnutí bylo učiněno již před
summitem EU, který je považován za klíčový pro
eurozónu.

USA spoléhají na summit EU
USA mají velmi silný zájem na úspěchu summitu
EU, oznámil to americký ministr financí Timothy
Geithner při návštěvě Itálie kvůli jednání s italským
premiérem Mario Montim. Podle jeho slov se v
podstatě jedná o zájem celého světa, neboť
evropská ekonomika je pro tu světovou jednou z
klíčových. Americký ministr financí se již před tím
setkal s francouzskými a německými představiteli,
kdy společně jednali o změně smluv o EU.
Zároveň přislíbil plnou podporu USA  Evropě.
Italský premiér pak oznámil plánovanou cestu do
Washingtonu.

V Hondurasu byl prosazen zákaz spolujezdců
na motocyklech
Honduraský Kongres odsouhlasil zákon, který
zakazuje jízdu dvou pasažérů na motorce.
Reaguje tak na 2 vraždy z minulého týdne, které
způsobili útočníci na motorkách. Honduras patří k
zemím s největším podílem vražd. Ročně je zde
zabito okolo 82 lidí na 100 000 obyvatel.
Honduraská vláda nicméně přiznává, že mnoho
policejních důstojníků dobrovolně spolupracuje s
organizovaným zločinem. Honduras je
přechodným bodem při pašování kokainu z Jižní
Ameriky do USA. V zemi je navíc poslední dobou
zaznamenána větší přítomnost mexických
drogových kartelů než v minulých letech.

Mexická vláda má být obviněna ze zločinů proti
lidskosti
Skupina mexických aktivistů oznámila, že hodlá
podat trestní oznámení k Mezinárodnímu trestnímu
soudu na prezidenta Felipe Calderóna a jeho
ministry. Chtějí, aby se zpovídali z válečných
zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se prý
dopustili během svého boje proti narkoprůmyslu.
Od roku 2006 stála „narkoválka“ 50 000 lidských
životů a více, jak 10 000 nezvěstných. Už v květnu
2010 skupina právníků podala na prezidenta
trestní oznámení k Nejvyššímu mexickému soudu.
Podle nich by ti, kteří jsou zodpovědní  za „ násilí a
jatka“ během války, měli být osouzeni. Soud ale
nikdy rozsudek nevynesl. Calderón se k tomu

vyjádřil tak, že je to obvinění plné lží, které má za
úkol znemožnit jeho a vládu.

Nové odhady tvrdí, že Velká Británie zůstane v
opozici sama
Během dnešního jednání na bruselském sumitu,
jehož stěžejní otázkou je zavedení nových
protikrizových opatření, posilujících unijní integraci,
se názory na podporu nového projektu mění z
hodiny na hodinu. Podle nejnovějších informací se
včetně 17 států eurozóny rozhodlo konečný návrh
podpořit dalších 9 státu unie. Jako jediná tak zbývá
Velká Británie, která využila práva veta. Britským
stěžejním argumentem zůstává sledování
národních zájmů, které by byly v rámci nové
dohody o zachráně eura potlačeny.

Makedonie zahájila 13. kolo jednání o vstupu
do NATO
Zástupci makedonského ministerstva zahraničí a
obrany se spolu se členy Výboru pro integraci
Makedonie do NATO setkají na každoročním
mítinku s představiteli Severoatlantické aliance. Na
jednání představí makedonská strana svoje
strategické, obranné, ale i politicko-ekonomické
cíle a aktivity. Makedonie se pokoušela vstoupit do
NATO již v roce 2008, ale tehdy byla její snaha
zablokována Řeckem, na které je nyní vyvíjen
mezinárodní tlak.

Papež Benedikt XIV. plánuje v příštím roce
navštívit Kubu
Papež Benedikt XVI. navštíví příští rok Kubu.
Přijede na oslavy 400. výročí zjevení patronky
Kuby. Chce také vyjádřit podporu kubánské
katolické církvi za to, že svým vyjednáváním
pomohla osvobodit desítky politických vězňů, kteří
byli propuštěni minulý rok. Vatikán prohlásil, že se
papež setká i s představiteli Castrovy vlády.
Zdůraznil ale, že cíl jeho cesty je výlučně
náboženský, nikoli politický. První papež, který
Kubu navštívil, byl Jan Pavel II. Ten roku 1998 při
mši v Havaně vyzval, aby „ se Kuba otevřela světu
a svět Kubě“.

Toyota očekává čistý zisk 2,3 miliardy dolarů
Největší světový výrobce automobilů zmenšil svoje
odhady na polovinu kvůli výpadkům zásobování
zapříčiněným rozsáhlými povodněmi v Thajsku.
Kvůli těmto problémům byla omezena nebo úplně
zastavena výroba automobilů této značky v deseti
zemích. Podíl na menším čistém zisku společnosti
nese i vlna tsunami, která Japonsko postihla v
březnu tohoto roku.

Německý export poklesl více než se očekávalo-
o 3,6%
Příčinou je podle ekonomů slábnoucí poptávka
jihoevropských krizí zmítaných trhů. Tento
meziměsíční pokles je pro zemi největší za
posledních šest měsíců. Zmenšení zaznamenal i
německý dovoz, a to přibližně o 1%, což ukazuje
na slábnoucí poptávku i v samotném v Německu.
Podobný osud podle analytiků čeká i Francii jejíž
průmyslová výroba i odbyt zaznamenaly minulý
měsíc téměř nulový růst.

Moody´s snížila rating tří největších
francouzských bank
Agentura Moody´s snížila bankovním institucím
Credit Agricole a BNP Paribas rating z úrovně Aa2
na Aa3 a bance Societe Generale z Aa3 na A1.
První a poslední jmenovanou banku přitom snížení
ratingu touto agenturou postihlo již v září. Vedení
Moody´s odůvodnilo tento krok tím, že došlo ke
zhoršení likvidity a podmínek financování všech tří
výše zmíněných institucí, přičemž prý ani do
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budoucna nic nenasvědčuje tomu, že by se situace
těchto bank měla nějak zlepšit.

Původní 23-členná podpora nové evropské
dohody se zmenšuje
Ještě nad ránem 23 z 27 členů Evropské unie
vyjádřilo souhlas s novou dohodou, nabízející
řešení krize státních rozpočtů eurozóny. K Velké
Británii, jenž návrh razantně zamítla se teď však
připojily další státy, nepatřící do zóny jednotné
měny . Stanovisko k nové smlouvě musí být dle
většiny zbývajících 9 zemí EU projednáno s
vládami každého daného státu. Může se tak stát,
že konečný návrh podpoří pouze 17 členských
států. Dle slov českého premiéra Petra Nečase,
Česká republika připojení k mezistátní smlouvě o
záchraně eura teprve zvažuje.

Brazilská vláda plánuje zavedení
protidrogového programu za 2 miliardy dolarů
Brazílie hodlá zavést preventivní protidrogový
program za 2 miliardy dolarů. Vláda tak reaguje na
počet narkomanů užívajících kokain, který se od
roku 2003 téměř zdesetinásobil a rozšířil se i do
dříve nepostižených oblastí. Peníze budou
rozděleny pro prevenci, péči o odvykající závislé a
pro bezpečnost. 210 000 učitelů a 3000 policistů
projdou školením, které je naučí předávat
informace o nebezpečnosti drog. Policisté budou
nasazeni do populačních center, aby zamezili
distribuci a užívání kokainu. Dále budou posíleny i
hraniční kontroly které jsou důležitým bodem při
pašování drog do Evropy.

Haiti a Venezuela jsou nejzkorumpovanější
země Latinské Ameriky
Podle indexu vnímání korupce ( CPI), který
sestavuje Transparency International a
Göttingenská univerzita, je Haiti
nejzkorumpovanější zemí Latinské Ameriky. V
žebříčku 183 zemí celého světa se nachází na
175. místě. Venezuela se propadla na 172. místo a
to kvůli vysoké zkorumpovanosti, která vládne
veřejným institucím. Naproti tomu na nejlepších
místech ze všech lationskoamerických států se
umístilo Chile ( 22. ) a Urugay ( 25.).

Panamský exprezident si odpyká další trest ve
své rodné zemi
Panamský ex-prezident Manuel Noriega se v
neděli vrátí do své rodné země, kde si má odpykat
trest za braní úplatků a vraždu. Noriega je obviněn
i z dalších zločinů z 80. let, kdy zemi vládl. Tento
77- ti letý politik strávil již 20 let v amerických
věznicích. Od roku 2010 je držen ve Francii za
praní špinavých peněz kolumbijských drogových
kartelů přes francouzské banky. Podle jeho
právníka je dobrou zprávou, že tento „ starý a
unavený muž“ dostane šanci vrátit se do vlasti.

Evropská Unie dosáhne dohody bez podpory
Velké Británie
23 unijních zemí, včetně všech 17 států eurozóny
na dnešním bruselském sumitu podpořilo
francouzsko- německý návrh větší integraci
národních ekonomik a přísnější kontrolu nad
vládními rozpočty. Za porušení smlouvy budou
státům vyměřovány sankce. Britský premiér David
Cameron trvá na výjimkách pro Británii v řadě
finančních regulací. Změny nebudou zajištěny
Lisabonskou smlouvou, ale novou dohodou mezi
vládami členských států. Britský premiér dohodu
nepodepsal. Ačkoliv doufá v zlepšení
situace eurozóny, dle jeho slov není  smlouva pro
Velkou Británii výhodná. Nová dohoda by měla
vstoupit v platnost koncem března 2012.

Česko otálí s možnou finanční pomocí
eurozóně 
Dle premiéra Petra Nečase není Česká republika
nadšená z finanční pomoci eurozóně, kterou by
poskytla v rámci půjčky pro Mezinárodní měnový
fond (MMF). Premiér toto řešení však zcela
nevyloučil. Česko by tento plán stál zhruba 3,5
miliardy eur. Francie a Německo opakovaně
vyzývají státy Evropské unie k větší solidaritě. O
možné výpomoci se bude jednat na zítřejším
summitu.

V Praze protestovali aktivisté proti průběhu
ruských parlamentních voleb
Protestní akci pořádalo Centrum na podporu
demokracie a lidských práv Člověka v tísni,
zúčastnilo se jí také několik desítek členů ruské
komunity žijící v Praze. Prostřednictvím
transparentů si účastníci připomněli ruské novináře
nebo právníky zavražděné v průběhu posledních
let. Demonstrace byla uspořádána v souvislosti s
návštěvou ruského prezidenta Dmitrije Medveděva
v Praze, který během rozhovorů připustil, že
nedělní parlamentní volby v Rusku mohly provázet
nedostatky, dohady však podle jeho slov musí
prošetřit příslušné úřady.

Bývalý sovětský prezident vyzval k opakování
ruských voleb
Michael Gorbačov, jenž zastával post sovětského
prezidenta v letech 1990-1991, se vyjádřil ke
stávajícím protestům vůči nedělním parlamentním
volbám v Rusku. Dle jeho názoru výsledky
neodráží vůli lidu. Ignorace veřejného mínění
zároveň vede k větší destabilizaci situace.
Představitel bývalého režimu vyzval vládu k
opakování voleb.

Ruský prezident Medvěděv: Evropská unie
musí řešit krizi sama
Během dvoudenní návštěvy Prahy ruský prezident
formuloval své stanovisko ke krizi eurozóny. Dle

jeho názoru si musí Evropská unie poradit se
stávající situací sama, bez ohledu na dary z
různých zdrojů. Zásadním problémem unie je dle
něj fakt, že stejnou měnu používají ekonomiky na
různém stupni rozvoje. V rámci svých závazků k
Mezinárodnímu měnovému fondu je však Rusko
odhodlané se řešení krize účastnit.

Česká republika a Rusko uzavřely během
návštěvy ruského prezidenta v Praze řadu
bilaterálních dohod
Patří mezi ně společná deklarace o partnerství
pro modernizaci, která byla za přítomnosti hlav
států podepsána místopředsedou vlády Ruské
federace a českým ministrem průmyslu a obchodu,
dále dohoda o sociálním zabezpečení, o
spolupráci v boji proti trestné činnosti, o spolupráci
v oblasti kultury a další. Jednání prezidentů obou
zemí se kromě toho týkalo dostavby jaderné
elektrárny Temelín, otázek souvisejících s
protiraketovou obranou, ale i s výsledky
parlamentních voleb v Rusku, které jsou
kritizovány kvůli údajným manipulacím.

Francouzský prezident Sarkozy: Evropská unie
nikdy neměla blíž k dezintegraci
Prezident Sarkozy se také zmínil o tom, že i když
vyváznutí z krize bude trvat řadu let, k jejímu
úspěchu je bezpodmínečně nutná větší integrace
unijních členů. Dle jeho proslovu ve Štrasburku
před několika týdny, stojí Evropa na pokraji nového
dvourychlostního systému. První částí by se v
budoucnu mohlo stát více federalizované jádro
jednotné měny, druhou pak státy s vlastní měnou.
Tato situace je však dle prezidenta nežádoucí a
odporuje unijnímu mottu "jednota v rozmanitosti".
Francouzský prezident dále označil stávající situaci
za jednu z nejzávažnějších v dějinách Evropy, kdy
je nutné, aby státy potlačily své národní zájmy a
byly solidární s problémovými regiony. Předseda
Evropské centrální banky Mario Draghi opětovně
vyzval členské státy ke snížení půjček a reformám
hospodářství, nezmínil se však o žádné možné
finanční pomoci ze strany ECB.

Ukrajina schválila nový zákon o volbách
Ukrajinský prezident Viktor Janukovych dnes
podepsal nový zákon o volbách do poslanecké
sněmovny. Zákon mimo jiné zahrnuje zvýšení
volební klauzule ze 3 na 5 procent, což má podle
slov prezidenta stimulovat vývoj politického
systému. Poslanci budou do poslanecké
sněmovny voleni podle smíšeného volebního
systému.

CELAC žádá USA o otevření trhu pro Kubu
Členské státy nově vzniklé organizace CELAC (
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe
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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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