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Čína- protesty v provincii Guangdong pokračují
Obyvatelé vesnice Wukan uspořádali ještě několik
demonstrací, než místní autority přišli s
prohlášením, že jsou ochotné zastavit konfiskace
půdy, avšak ti, jenž stojí za protesty budou
potrestáni. Celý případ a postup místní
samosprávy hodlá nyní řešit i vrchní správa celého
kraje. Nepokoje vyvolané údajně protiprávním
počínáním si místní samosprávy trvají již od září.

Dnes oficiálně skončila devítiletá mise armády
USA v Iráku
V zemi nyní zůstává jen 4 000 vojáků, kteří by se
měli vrátit do vlasti během následujících dvou
týdnů. Na "vrcholu" průběhu operace bylo v zemi
přítomno 170 tisíc příslušníků armády Spojených
států. Ministr obrany USA Leon Panetta při
slavnostním ceremoniálu vojákům vzkázal, že zemi
mohou opustit s velkou hrdostí. Za dobu trvání
mise zemřelo 4 500 amerických vojáků a 100 tisíc
Iráčanů. Válka v Iráku stála americkou pokladnu 1
trilion dolarů.

Hospodářské odhady japonské centrální banky
jsou i nadále pesimistické
Důvodem je podle posledního čtvrtletního
průzkumu silný yen a zároveň nejistý výhled na
celou ekonomickou situaci v eurozóně. Strategie
velkovýrobců jsou těmito skutečnostmi významně
ovlivněny, což s sebou nese i negativní dopad na
celé japonské hospodářství, které je taženo
převážně výrobou. Situace se prý i nadále bude
vyvíjet hodně v souladu s postupem eurokrize.

USA: "v Kosovu není žádná humanitární
katastrofa"
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton při
setkání s prezidentkou Kosova ve Washingtonu
prohlásila v reakci na ruský humanitární konvoj, že
 USA ověřovaly situaci u OSN a dalších
organizací, přičemž podle všeho neexistuje žádný
důvod k humanitární pomoci. Dále americká
ministryně zahraničí vyzvala všechny kosovské
národnosti ke společné integraci. Prezidentka
Kosova Atifete Jahjaga pak řekla, že ruská
humanitární pomoc musí být v souladu se všemi
mezinárodními dohodami o zahraniční humanitární
pomoci a měla by být pro všechny občany Kosova.
"Rusové také musí  respektovat všechny kosovské
instituce a kosovskou ústavu," řekla dále
prezidentka.

Byly vybráni 4 zástupci Evropského
parlamentu, kteří budou jednat o změnách
smlouvy o fungování EU s Evropskou Radou
Lídři politických skupin Evropského parlamentu
(EP) se dohodli, že přijmou pozvání předsedy
Evropské rady (EC) Hermana Van Rompuy k
podílení se na tvorbě nové smlouvy o fungování
EU. Delegace 3+1 EP k EC bude složena z Guye
Verhofstadta (ALDE), Elmara Broka (PPE),
Roberta Gualtieri (S & D), kteří jsou budou stálými
řádnými členy, a dále Daniel Cohn-Bendit za
Zelené / EFA, který bude v delegaci do 10. ledna.
Všichni čtyři členové delegace jsou mimo jiné členy
skupiny Spinelli, která prosazuje ideu sjednocené
federalizované Evropy. Nová smlouva o EU má být
podle EP založena na úplném respektování
orgánů EU, a to plně v souladu s Lisabonskou
smlouvou.

Zemědělská produkce Nikaraguy roste
Podle ministra zemědělství Ariela Bucarda vzrostla
až o 14%. A to i přes silné deště, které region
postihly během letošního podzimu. Nikaragua je
výrazným pěstitelem kávy, tabáku nebo cukrové
třtiny. Ministr Bucardo také zmínil zvýšený export

masa a mléčných výrobků. Podle něj za zlepšením
situace v zemědělství stojí dohoda mezi státem,
zaměstnavateli a zaměstnanci. V té jsou zmíněny
zemědělské cíle, podněty ze strany vlády, pracovní
podmínky a mzdy.

Nevládní organizace se bojí pracovat v
Kolumbii
To oznámili zástupci nevládních organizací
prezidentu Kolumbie Juanu Manuelovi Santosovi.
Jako důvod uvedli ztíženou práci nebo úmyslná
nařčení. Prezident byl obeznámen s případy,
jakými byly například masakr v Mapiripamu a Las
Pavas, kde byly zaznamenány falešné oběti a
práce organizací byly úmyslně ztížené. Reagovala
i organizace OSN pro lidská práva. Ta chtěla
údajně odejít ze země. Prezident Santos ji ale
požádal, aby v Kolumbii setrvala.

Venezuelská PSUV se zapojila do pomoci proti
chudobě
PSUV veřejně pochválila prezidenta Cháveze za
pomoc starým a chudým. Reaguje tak na programy
Sons of Venezuela a With Great Love. Podle
strany jsou důkazem boje prezidenta za lepší život
ve Venezuele. Viceprezidentka severozápadu
země Yelitze Santaella připomněla i to, že Národní
shromáždění schválilo státní rozpočet na rok 2012.
Ten činí asi 69 milionů dolarů. Témeř 40%
rozpočtu  je určeno pro potřeby společnosti bez
ohledu na sociální postavení. Viceprezidentka
Santaella zdůraznila i to, že PSUV během jednoho
měsíce nashromáždila až 1,6 milionů dolarů. Ty
půjdou na podporu obou sociálních programů.

Libye a Itálie oživí pozastavenou "smlouvu o
přátelství"
Oznámil to italský premiér Mario Monti po setkání s
členem přechodné národní rady Mustafou Abdul
Jalilem v Římě. Premiér se dále zavázal k uvolnění
zmrazeného libyjského majetku. Libye se zavázala
ke splácení svých dluhů italským společnostem.
Zatím však není známo, zda-li součástí nové
dohody bude dodržení původního italského
závazku zaplatit Libyi 5 miliard dolarů jako náhradu
za svou třicetiletou koloniální vládu.

Předseda francouzské centrální banky: "Rating
Velké Británie by měl být snížen jako první."
Dle předsedy francouzské centrální banky
Christiana Noyera je britská ekonomika slabší než
francouzská. Americká ratingová agentura
Standard and Poor's ve své nedávné zprávě
upozornila Francii na pravděpodobné snížení
dosavadního hodnocení země. Dle pana Noyera
má Velká Británie mnohem více dluhů, větší míru
inflace či nižší růst ekonomiky. Británie reagovala
tím, že již zavedla plán na snížení státního deficitu
a její důvěryhodnost roste. Dle analytika BBC
Chrise Morrise jsou takovéto úvahy známkou
frustrace eurozóny, která se marně snaží získat
důvěru investorů po pátečním summitu.

Evropský parlament vyslovil podporu pro větší
kontrolu dokumentů EU veřejností 
Parlament dnes hlasoval o rozšíření definice slova
dokument, který by se tak měl týkat i fotografií či
audionahrávek. Jeden z eurokomisařů však
poznamenal, že mnoho z navrhovaných změn je
nepřijatelných. Je prý potřeba vymezit výjimky, kdy
informace budou moci být chráněny před veřejnou
kontrolou, například z důvodu bezpečnosti či práv
k duševnímu vlastnictví. Podporovatelé tohoto
návrhu tvrdí, že větší transparentnost by pomohla
bojovat proti nedůvěře v EU a její instituce. Díky
změnám, které by se týkaly všech unijních institucí,
by bylo možné například zjistit, kdo jak hlasoval v

klíčových otázkách.

Evropský parlament vetuje dohodu s Marokem
o rybolovu 
Smlouva, která vyprší v únoru 2012 a která dosud
umožňovala evropským, především pak
španělským lodím, lovit v marockých vodách,
nebude déle prodloužena. Rabat za tuto dohodu
dosud ročně inkasoval 36 milionů eur. Mezi
hlavními důvody, díky kterým parlament dospěl k
tomuto postoji, patří nadměrné vytěžovaní rybích
zdrojů a malá efektivita smlouvy. Dohoda se také
týkala rybolovu u břehů Západní Sahary, území,
které v minulosti Maroko anektovalo. S tímto
krokem však Evropská unie oficiálně nesouhlasí.

Polsko končí s půlročním předsednictvím
Evropské unie
Po šesti měsících polská média kriticky zhodnotila
svou roli předsednického státu Evropské unie.
Během této doby se unie dohodla na jednotném
evropském patentu a minulý týden došlo k
podepsání přístupové smlouvy s Chorvatskem,
obě tyto situace jsou vnímány velmi pozitivně. Jako
svůj největší neúspěch vidí neúspěch východní
politiky EU, jehož důkazem je bezmocnost unie
vůči Lukašenkově režimu v Bělorusku či soudnímu
procesu s Julií Tymošenko na Ukrajině. Polská
média se však shodují na tom, že majoritní podíl
klíčových jednání byl veden jinými státy – v otázce
krize především Německem a Francií. Pomyslnou
štafetu přebírá od ledna 2012 Dánsko.

Letošní Sacharovova cena symbolizuje pocit
viny
Dle španělského listu El Mundo letošní
Sacharovova cena udělována osobám zasazujícím
se o lidská práva symbolizuje evropský pocit viny z
dlouhodobého přehlížení arabských diktátorských
režimů. Evropský parlament tuto cenu uděluje od
roku 1988. Letošní ocenění získává pětice
arabských aktivistů protestních hnutí. Dle deníku je
důležité, aby Evropa dále pracovala na
možnostech pomoci demokratizaci arabského
světa.

Chevron má zaplatit dalších 15 miliard dolarů
za ropnou havárii
Společnost již zaplatila 28 milionů dolarů.
Prokurátoři požádali soud, aby okamžitě zastavil
jakoukoli činnost Chevronu v Brazílii. Chevron už v
listopadu dostal zákaz jakékoli další těžby, dokud
se havárie neprošetří. Podle mluvčích společnosti
nebyl Chevron o dalších sankcích zatím
informován. Přiznávají ale, že společnost je plně
zodpovědná za hávarii z 8. listopadu tohoto roku.
To proto, že podcenila tlak podvodních ložisek
ropy.

LATAM – vznik největších aerolinií Latinské
Ameriky
Potvrdil to Brazilský antimonopolní úřad. Návrh na
spojení brazilských aerolinií TAM s chilskými LAN
byl poprvé představen v roce 2010. Nově vzniklé
aerolinie tak budou reprezentovat až 6% celkové
letecké přepravy. Začnou létat do 115 destinací ve
více, jak 23 zemích světa. Chilský antimonopolní
úřad spojení dovolil již dříve. Udal ale 11
podmínek. Mezi ně patří i omezení letů do
hlavního města Peru – Limy. Brazilský úřad zase
žádal o snížení počtu letů mezi Sao Paulem a
Santiagem. Zatím není jasné, k jaké skupině
aerolinií se LATAM přidá. Na výběr má dvě
možnosti – Star Alliance Group nebo alianci
Oneworld Airlines.
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Paraguayský prezident je nespokojen s
ekonomickým systémem země
Paraguayský prezident Fernando Lugo se nechal
slyšet, že nerovnováha v zemi je způsobena
špatným a neférovým ekonomickým systémem.
Ten prý brání dalšímu vývoji kvůli sociální
nerovnoprávnosti. HDP Paraguaye sice roste
(15,6%), ale jen malá hrstka lidí z toho těží. Podle
prezidenta Luga může Paraguay problém vyřešit
ekonomickými reformami. Zmínil například
realizaci Osobní daně z příjmu (PRI). Tento projekt
ale na několik let zastavil parlament. Prezident
doufá, že rok 2012 bude daňovým reformám přát
více.

Zemím západního Balkánu hrozí opětovné
zavedení vízové povinnosti
Existuje reálné riziko, že pro země západního
Balkánu by opět mohla být zavedena vízová
povinnost do schengenského prostoru, řekla to
zpravodajka Evropského parlamentu (EP) pro
uvolňování vízového režimu Anja Fajon pro
Večernje Novosti. Evropská komise (EK) již v
červnu 2011 navrhla pozastavení bezvízového
styku s některými zeměmi v reakci na vlnu
žadatelů o azyl především v Belgii, Švédsku,
Lucembursku a Německu. Pokud opatření
navrhované EK projde, budou členské země EU
moci pozastavit bezvízový styk s konkrétními
zeměmi na 6 měsíců, poté na 9 měsíců a v
případě, že se situace nezlepší, budou země
zařazeny na tzv. černý list Schengenu. Jednotlivé
země západního Balkánu se vízových povinností
zbavovali zhruba do roku 2010, až na Kosovo,
které o bezvízovém styku nyní zahajuje dialog.

Francouzský ex-prezident Jacques Chirac
dostal dvouletý podmíněný trest
Francouzský soud odsoudil bývalého
francouzského prezidenta Jacquese Chiraca k
dvouletému podmíněnému trestu odnětí svobody
za zpronevěru veřejných financí. Jacques Chirac
se podle soudu ve dvou případech týkajících
se falešných pracovních míst během svého
funkčního období 1977-1995, kdy byl starostou
Paříže, dopustil nelegálního financování své
strany. U soudu Chirac nebyl přítomen z důvodu
závažných výpadků paměti.

Vladimir Putin schvaluje protesty v mezích
zákona a chce instalaci webkamer ve volebních
místnostech
Ruský premiér a kandidát na prezidenta v roce
2012 Vladimir Putin uvedl, že nemá námitek proti
protestům v mezích zákona; za účelem větší
transparence voleb navrhl nainstalovat ve
všech volebních místnostech v zemi webové
kamery, jejichž aktuální záznam bude neustále
dostupný na internetu. Výsledky voleb do Státní

dumy jsou podle jeho slov "objektivní a odráží
aktuální rozložení sil". Premiér dnes bude v
přímém přenosu odpovídat na dotazy občanů.

V Sýrii probíhají otevřené boje mezi armádou
povstalců a vládními silami
Podle britských pozorovatelů probíhají boje v
provincii Deraa a při posledních střetech vojenští
dezertéři, kteří se podle neoficiálních informací
rekrutují v Turecku, zabili nejméně 27 vojáků a
zaměstnanců bezpečnostních složek, kteří
zachovávají věrnost syrské vládě. Podle syrských
úřadů od počátku povstání existují ozbrojené
povstalecké skupiny zaměřené na civilisty a
bezpečnostní složky, kteří mají na svědomí více
než 1100 vojáků a příslušníků policie.

Odvolací soud Mezinárodního trestního
tribunálu pro Rwandu (ICTR) snížil trest hlavě
genocidy ve Rwandě
Odvolací soud OSN ve středu snížil doživotí trest
pro bývalého armádního plukovníka Theoneste
Bagosoru, který byl odsouzen za vedení a
duchovní správu genocidy ve Rwandě, při níž bylo
zabito 800 000 lidí za pouhých 100 dní. Theoneste
Bagosora byl ředitel kabinetu na ministerstvu
obrany a poté, co bylo v roce 1994 sestřeleno
letadlo s rwandským prezidentem Juvenalem
Habyarimanou, převzal kontrolu nad vojenskými a
politickými záležitostmi Rwandy. Podle odvolacího
soudu OSN zůstává Bagosora vinným ze zločinů
proti lidskosti a masakrů, ovšem některé vraždy,
které mu byly přičteny, se ho netýkají a podle
soudců by se jednalo o velmi nebezpečné
reprezentativní rozsudky. Trest byl snížen na 35 let
odnětí svobody. Dále byl propuštěn jeho
spolupracovník, bývalý plukovník, Anatole
Nsengiyumva, kterému byl trest snížen na 15 let a
které si již odpykal.

Dcera Muammara Kaddafiho žádá Mezinárodní
trestní tribunál o vyšetřování zabití svého otce
Právní zástupce dcery Muammara Kaddafiho
oznámil, že zaslal dopis žalobci Mezinárodního
trestního tribunálu (ICC), ve kterém žádá
informace o tom, zda již bylo zahájeno vyšetřování
zabití Muammara Kaddafiho a jeho syna
Mo'tassima. Podle slov právního zástupce Nicka
Kaufmana, který zastupuje Aishu Kaddafi,
mezinárodní společenství několikrát prohlásilo, že
vyšetřování "popravy" bývalého libyjského vůdce a
následného zacházení s jeho tělem je nutné,
ovšem doposud prý pozůstalí neobdrželi žádné
informace.

USA: "Volby v Demokratické republice Kongo
měly vážné chyby."
Americký velvyslanec v Demokratické republice
Kongo James Entwistle oznámil, že Spojené státy

nepovažují proběhnuvší volby za důvěryhodné.
USA se přitom odvolává na hlášení
pozorovatelských misí, včetně prohlášení
amerického Carter Center. Ve skutečnosti ale
Africká unie prozatím vyjádřila pouze podporu
současným volbám a shledala je za
bezproblémové, pozorovatelé EU učinili podobně,
ovšem poté své stanovisko změnili. Pouze američtí
pozorovatelé již při průběhu voleb odmítali vydat
kladné stanovisko.

Makedonie žádá o vstup do NATO pod svým
druhým názvem FYROM
Makedonie požádá o změnu rozhodnutí NATO a
svém členství pod druhým názvem FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia), tedy
jako Bývalá jugoslávská republika
Makedonie. Makedonští zástupci
budou prezentovat požadavek na zasedání
NATO 24.-25. ledna v Bruselu. Makedonie se
zároveň v nejbližších dnech chystá požádat
velvyslance členských států NATO o podporu a
vyjádření postoje jejich vlád.

Nové dohody o EU zvažuje nepodpořit 5
členských států
Podle rakouského Die Presse nová Smlouva o
fungování EU může být po Velké Británii
zablokována rovněž  Finskem, Českou republikou,
Irskem, Švédskem a Maďarskem. Ve Finsku se
očekává, že opozice v parlamentu návrh nenechá
projít, naopak v České republice se proti staví
spíše současná koaliční vláda. Maďarsko je i přes
nedávný obrat svého premiéra stále nejisté spolu
se Švédskem, zatímco Irsko bude muset
uspořádat referendum, což znamená, že do
března 2012 stejně nebude změny schopno
odsouhlasit.

EU schválilo vstup ruského konvoje do
severního Kosova
Ruská humanitární pomoc určená pro Srby může
vstoupit do Kosova, rozhodla tak EU po dohodě s
Ruskem. O rozhodnutí Bruselu informovala
Maja Kocijancic, mluvčí vysoké představitelky
EU pro zahraniční a bezpečnostní
záležitosti Cateherine Ashton. Kosovo vstup
ruského humanitárního konvoje již schválilo,
ovšem podle EU musí konvoj dorazit přesně na
místo určení, přičemž bude pod dohledem vojáků
EULEX.

Polsko s Ruskem uzavřely dohodu o
bezvízovém styku
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a
jeho polský protějšek Radoslaw Sikorski podepsali
smlouvu, která umožní bezvízový přeshraniční
pohyb. Moskva a Varšava na dokumentu pracovaly
od roku 2008.
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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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