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Itálie odstranila omezení pracovního trhu pro
Bulhary a Rumuny
Itálie je tak oficiálně jediným státem ze skupiny
zemí, které stále uplatňují tyto restrikce, jenž zrušil
veškerá omezení přístupu bulharských a
rumunských pracovníků na svůj pracovní trh.
Dosavadní restrikce pro přístup na trh práce
pro Bulhary a Rumuny v EU končí 1. ledna 2012 a
mohou být prodlouženy nejpozději do 1. 1. 2014.
Bulhaři a Rumuni tak nyní mají plná pracovní
práva v Itálii, Dánsku, Estonsku, Kypru,
Lotyšsku, Litvě, Polsku, Slovinsku, Slovensku,
Finsku, Švédsku, Maďarsku, Řecku, Španělsku,
Portugalsku a České republice.

Africká unie prodloužila mandát svých
mírových sil v Somálsku
Africká unie prodloužila mandát svých mírových sil
v Somálsku AMISOM o dalších 12 měsíců,
přičemž hodlá navýšit počet vojáků až na 18 000 v
zájmu poražení rebelů z militantní skupiny al
Shabaab. Rada Africké unie pro mír a bezpečnost
pak vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby schválila
rozšíření působnosti mise AMISOM v zájmu
"využití jedinečné příležitosti k vytvoření definitivní
operace proti rebelům z al Shabaab" i mimo oblast
hlavního města Mogadišo tak, aby mohla být
koordinována i s keňskou či etiopskou ofenzivou.

Filipíny obviňují Čínu z dalšího vniknutí na
sporné území v Jihočínském moři
Tři čínské lodě byly podle filipínského námořního
velení spatřeny poblíž Spratlyho ostrovů, které jsou
považovány za možnou rozbušku celého konfliktu
v Jihočínském moři. Na toto území, skrze které
vedou jak důležité obchodní trasy, tak se v něm
nalézají četné zásoby nerostných surovin, si klade
nároky celkem šest zemí. Podle filipínského
námořnictva byly čínské lodě v tomto teritoriu
viděny opakovaně. Čínská strana se zatím k
obvinění nevyjádřila, avšak podle předchozích
vyjádření jsou pro tamní vládu stabilita a mír v
tomto regionu klíčové.

První íránská jaderná elektrárna pojede na plný
výkon od začátku února tohoto roku
Jaderná elektrárna Bushehr byla připojena k
íránské elektrické rozvodné síti 3. září 2011.
Celkového výkonu 1000 megawattů by měl první
reaktor typu VVER dosáhnout 1. února. Íránská
vláda při výstavbě svojí první jaderné elektrárny,
která se nachází na jihu země, významně
spolupracovala s Ruskem. Fereydoun
Abbasi-Davani, šéf Íránské agentury pro atomovou
energii zároveň uvedl, že Írán již ukázal zástupcům
Mezinárodní agentury pro atomovou energii svoje
centrifugy na výrobu obohaceného uranu.

Křesťané začali prchat ze severní Nigérie před
muslimy
Stovky křesťanů začali utíkat ze severní Nigérie a
již desítky jich bylo zabito v sérii útoků islámských
radikálů, kteří pro křesťany vydali ultimatum k
"opuštění převážně muslimských oblastí pod
trestem smrti". K útokům již došlo ve městech čtyř
federativních států na severovýchodě Nigétie, při
kterých podle Červeného kříže zahynulo 37
křesťanů.

Súdán nabízí Libyi pomoc s vytvářením nové
armády
Súdánský prezident Omar Hassan al-Bashir, který
je mimo jiné obviněn Mezinárodním trestním
tribunálem (ICC) z genocidy, nabídl v rámci
zkušeností súdánské armády s integrací rebelů
pomoc Libyi při integraci desítek milic do nové
libyjské armády. Máme zkušenosti s integrací

rebely v národní armády," uvedl Bashir, jehož
návštěva Libye čerpal kritiku ze skupin pro lidská
práva. Súdánský prezident také nabídl pomoc
súdánské armády při ochraně jižních hranic Libye,
ale tuto nabídku libyjská vláda odmítla. Předseda
prozatímní národní rady (NTC) Mustafa Abdul Jalil,
který v minulosti poděkoval Súdánu za pomoc při
svržení Muammara Kaddafi, pak varoval
prozatímní vládu před nebezpečím další občanské
války, pokud nebude urychleně vyřešena otázka
nekontrolovatelných a ozbrojených milic po celé
zemi s různými politickými zájmy a vzájemnými
nepřátelskými postoji.

Írán chystá v nejbližší budoucnosti zahájení
provozu dalšího zařízení na obohacování uranu
Írán hodlá v "blízké budoucnosti" zahájit provoz
zařízení Fordow na obohacování uranu hluboko
uvnitř hory, oznámil to Fereydoun Abbasi-Davani,
šéf Íránské agentury pro atomovou energii.

Nigerijský prezident žádá obyvatele o podporu
reforem ve stínů protestů proti ukončení dotací
paliv
Prezident Nigérie Goodluck Jonathan veřejně
vystoupil, aby požádal obyvatele Nigérie o podporu
odstranění státních dotací na paliva. Výměnou za
tento krok, který téměř zdvojnásobil ceny paliv
přislíbil snížení platů vládních úředníků. Nigerijské
odbory totiž na protest k podpoře demonstrací po
celé zemi oznámili, že chystají zítra vstoupit do
neomezené generální stávky. Nigérie ukončila
dotace paliv k 1. lednu 2012 v rámci úsilí o snížení
vládních výdajů a omezení propojení  lobby
ropného průmyslu se státem včetně korupce.
Vláda naopak chce místo dotací podporovat
zahraniční investice do místní rafinace
ropy.Odbory řekli, že začnou neomezené generální
stávce od pondělí, včetně pracovníků v největší
africké energetiky. Průmyslových zdrojů nečekejte
stávky významně ovlivnit vývoz ropy.

USA označily venezuelskou velvyslankyni za
osobu "non grata"
Velvyslankyně Livia Acosta by měla zemi opustit v
úterý. Minulý měsíc skupina amerických právníků
požadovala vyšetřování pí. Acosta. Následně
kanál Univisión odvysílal dokument, ve kterém
přesvědčoval, že byla ve skupině velvyslanců
Venezuely a Iráku, kteří vyjádřili zájem o nabídku
skupiny mexických počítačových hackerů, kteří by
se infiltrovali do systému Bílého domu, FBI nebo
Pentagonu. Prezident Hugo Chávez celou kauzu
označil za nepravdivou. Příslušné aparáty USA
nechávají zatím celou záležitost bez komentáře.

Americká nezaměstnanost klesla na 8,5 %
Dostala se tak v prosinci na nejnižší hodnotu za
poslední tři roky (od února 2009). V minulém
měsíci americká ekonomika vytvořila 200 tisíc
nových pracovních míst. Výsledky jsou lepší, než
jaké byly odhady amerického ministerstva práce,
které předpokládalo nezaměstnanost o dvě
desetiny procenta vyšší. Prosinec byl již čtvrtým
měsícem po sobě, kdy nezaměstnanost ve
Spojených státech klesala.

Armáda USA zvýší svoji aktivitu v Tichomoří
To uvedl americký prezident Barack Obama.
V rámci nové desetileté vojenské koncepce mají
být posíleny jednotky v asijsko-pacifické oblasti,
kde se však v posledních letech rozmáhá Čína.
Podle ministra obrany, Leona Panetty, americká
armáda zeštíhlí a tím se stane flexibilnější a
agilnější, přesto však bezpečně schopná
zasáhnout kdekoli na světě. Americký vojenský
rozpočet nedávno zasáhly škrty, které se ovšem

nedotkly odvětví vývoje moderních technologií.
Spojené státy prý budou i nadále expandovat na
poli rozšiřování strategických partnerství v regionu.

Prezident Íránu na návštěvě Latinské Ameriky
Příští týden íránský prezident Mahmoud
Ahmadinejad navštíví 4 země Latinské Ameriky,
přesněji Venezuelu, Kubu, Nikaraguu a Ekvádor.
Podle státní íránské televize Press TV jsou úzké
vztahy se zeměmi Latinské Ameriky jednou z
nejdůležitějších záležitostí zahraniční politiky.
Mluvčí U.S. State Department ale řekla, že se Írán
zoufale snaží najít spřátelené země. To proto, že
na režim prezidenta Ahmadinejada je vyvíjen velký
tlak. Írán dotoval několik venezuelských továren
nebo postavil nemocnici v bolivijském Sucre. Na
oplátku se do země dováží hovězí z jižní Ameriky.

Rusko může omezit dovoz zemědělských
produktů a potravin z Ukrajiny
Představitel ruského úřadu na ochranu spotřebitelů
Rospotrebnadzor Gennadij Oniščenko dnes
upozornil, že Rusko bude pravděpodobně nuceno
přijmout opatření na omezení dovozu
zemědělských produktů a potravin z Ukrajiny.
Příčinou je podle jeho slov rozhodnutí ukrajinských
orgánů přenést odpovědnost za prevenci cholery a
kontrolu stravování obyvatel na veterinární
pracovníky. Od května letošního roku proto chce
hlavní hygienik výrazně zpřísnit úřední dozor nad
dovozem potravin z Ukrajiny.

Ruské válečné lodě zakotvily v syrském
přístavu Tartous
Lodě ruského vojenského námořnictva provádějící
hlídku na východě Středozemního moře včera
zakotvily v syrském přístavu Tartous, kde se
nachází materiální a technické zabezpečení ruské
flotily. Informovalo o tom ruské ministerstvo
obrany, podle nějž by lodě v přístavu měly kotvit do
9. ledna. Tento krok je mnohými pozorovateli
považován za zřejmý projev podpory Ruska
syrskému prezidentovi Bašárovi al-Assadovi. Podle
ruského námořnictva se nicméně jedná pouze o
součást plánovaného cvičení a zakotvení nemá se
situací v Sýrii žádnou souvislost.

V německých médiích se spekuluje o výměně
prezidenta
Dle listu Rheinische Post má německá kancléřka
Angela Merkel již dva možné kandidáty na
prezidenta, kteří by byli schopní vyměnit
současnou hlavu státu, jíž je Christian Wulff.
Dosavadní prezident je kritizován za pokus o
zatajení půjčky před 5 lety.  Díky této kauze
protestovalo před sídlem prezidenta asi 300 lidí,
kteří požadují jeho odstoupení.

Odpis 50% řeckých dluhopisů je nedostatečný,
tvrdí poradce německého ministra financí
Clemens Fuest tvrdí, že Řecko je již v platební
neschopnosti. Část dohody o výměně dluhu, tedy
odpis 50% dluhopisů řešen mezi bankami,
investičními fondy a vládou se pokouší zmírnit
zadlužení Řecka ze stávajících 160% na
schůdnějších 120% do roku 2020. Tato dohoda je
součástí druhého záchranného balíku pro Řecko v
hodnotě 130 miliard eur, bez kterého zemí již brzy
hrozí bankrot. Dle poradce je částka 50% nízká a
měla by být doplněná dlouhodobým plánem
konsolidace řecké ekonomiky.

Evropské státy diskutují oddálení zákazu
dovozu íránské ropy
Dle Evropské unie se může plánované embargo na
dovoz íránské ropy opozdit o několik měsíců,
protože se evropské státy bojí dalšího šoku pro
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krizí sužované ekonomiky. Diskuze o zákazu,
probíhající v Bruselu, nabízejí odklad o 1 až 12
měsíců. Dle agentury Reuters žádá nejdelší
oddálení Řecko, které na íránské ropě značně
závisí. Státy jako Británie, Francie, Nizozemsko
a Německo chtějí oddálit platnost embarga o
maximální lhůtu tří měsíců.

Evropská komise zvažuje trest pro země s
vysokým deficitem rozpočtu
Členové Evropské unie, kteří budou mít tento rok
deficit státního rozpočtu nad stanoveným limitem
3% HDP, tedy mezi jinými Belgie, Kypr, Maďarsko,
Polsko a Malta, by měli být Evropskou komisí
potrestání. Dle agentury Reuters komise
tento problém sleduje a výsledek analýzy by měl
být znám v krátkém čase.

Dohoda s MMF je pro Maďarsko prioritou
To tvrdí premiér Viktor Orbán v návaznosti na
vyjednávání, která začala probíhat po
demonstracích proti nově změněné ústavě.
Premiér tak uvedl, že jeho vláda udělá cokoliv aby
se jednání s Mezinárodním měnovým fondem a
Evropskou unii o poskytnutí záložního úvěru
uspíšila. Prozatím se prý vyjednává o konkrétních
datech schůzi s hlavními představiteli všech tří
stran.

Argentinská prezidentka nemá rakovinu
Operace ukázala, že prezidentka Cristina
Fernandez rakovinu neměla. Ta ve středu
podstoupila operaci štítné žlázy, díky níž měl být
prezidentce odstraněn rakovinový nádor. Podle
lékařů byla tato operace dostatečným řešením
nové diagnózy. Další ozařování by proto byla
zbytečná.

Jamajka se chce stát republikou
Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II.
Předsedkyně jamajské vlády Portia Simpson Miller
oznámila, že se hodlá zasadit o ustanovení
republiky. Podle ní je nyní pravý čas pro to, aby se
tento ostrovní stát plně osamostatnil. Dodala ale,
že si královny Alžběty II.  velice cení. Odpověď
Buckinghamského paláce zní tak, že ,, záležitost
ohledně hlavy státu je jen a pouze záležitostí
jamajské vlády a lidu.".

Kazašské nepokoje- obyvatelé města
Zhanaozen byli vyřazeni z následujících
parlamentních voleb
Obyvatelé města Zhanaozen byli vyřazeni z
parlamentních voleb, které v zemi proběhnou 15.
ledna. Kazašský ústavní soud jako důvod uvedl, že
by vzhledem k vyhlášenému výjimečnému stavu a
násilným nepokojům ve městě a jeho okolí nebylo
možné zajistit bezpečný a regulární průběh voleb.
Výjimečný stav byl nedávno prodloužen až do

konce ledna tohoto roku.  Nepokoje, které vypukly
ve městě Zhanaozen na začátku prosince
minulého roku si již vyžádaly dvě desítky mrtvých a
více než sto zraněných. Násilnosti byly zažehnuty
po plném propuknutí stávky zaměstnanců místního
petrochemického průmyslu, kteří demonstrovali
za zvýšení mezd.

Airbus přijal od Hong Kong Airlines zakázku v
hodnotě 3,8 miliardy USD
Evropský výrobce letadel dodá za tuto částku 10
letounů typu Airbus A380. Kontrakt byl delší dobu
oddalován kvůli sporu Pekingu s EU ohledně
omezení emisí oxidu uhličitého. Proti návrhu na
tato omezení podala stížnost většina
mezinárodních leteckých dopravců. Vzhledem
k rozšiřování leteckých flotil asijských aerolinek a
současné ekonomicko-politické situaci v obou
regionech se dá očekávat významný nárůst letecké
přepravy mezi Evropou a Asií.

Írán oznámil nové vojenské cvičení v úžině
Hormuz - napětí roste a Západ připravuje
zásoby ropy
Írán oznámil v pátek nové vojenské cvičení v úžině
Hormuz, která je nejdůležitějším ropným uzlem na
světě. Agentura Reuters přinesla informace od
nejmenovaného diplomata o tom, že Mezinárodní
agentura pro energii (IEA) již diskutuje o krizovém
plánu na využití strategických zásob ropy v USA,
EU a Japonsku a úplném nahrazení dovozu ropy z
Perského zálivu, který by v případě, že by Írán
zablokoval Hormuz, zcela zkolaboval. Celkem by
tak po dobu jednoho měsíce byly strategické
zásoby schopny uvolnit 14 milionů barelů denně
po dobu jednoho měsíce. Jen Hormuzským
průlivem ale v současnosti denně projde 16 milionů
barelů ropy denně.

Libyjští vojáci protestují proti milicionářům a
požadují své platy
Stovky vojáků bývalé libyjské armády, kteří se
přidali na stranu povstání proti Muammarovi
Kaddáfímu, se shromáždily před pobočkou libyjské
centrální banky v Benghazi, kde požadovaly
vyplacení svých mezd a stěžovaly si na
milicionáře, kteří nyní drží v rukou bývalé libyjské
vojenské základny a nemají zájem o vstup do nové
libyjské armády.

Bývalý šéf turecké armády byl vzat do vazby -
je obviněn z plánování převratu
Turecký státní zástupce požádal o vzetí do vazby
bývalé hlavy turecké armády Ilkera Basbuga, který
opustil tureckou armádu v roce 2010 kvůli údajné
přípravě ultra-nacionalistického spiknutí proti
tureckému premiérovi Tayyip Erdoganovi. Jedná
se tak o pokračování vlny zatýkání v březnu 2011,
kdy byl mimo jiné zatčen i šéf bezpečnostních

složek.

Hassan al-Turabi: "Súdán je na prahu revoluce"
Opoziční islamistický vůdce Hassan al-Turabi
prohlásil, že Súdán bude brzy čelit povstání, neboť
súdánský prezident Hassan al-Bashir podle jeho
slov nebyl schopen překonat hospodářskou krizi a
ani povstání v Dárfúru a příhraničních oblastech.
Hassan al-Turabi řekl, že očekává v nejbližší době
revoluci, která do země přinese skutečně pluralitní
parlamentní systém.

Agentura Fitch snížila rating Maďarska do
spekulativního pásma
Agentura Fitch Ratings dnes jako poslední ze tří
hlavních světových ratingových agentur snížila
hodnocení dlouhodobých devizových závazků
Maďarska o jeden stupeň na známku BB+ s
výhledem "negativní". Rating Maďarska, které se v
současné době potýká s vážnými ekonomickými
problémy, se tak dostal do spekulativního pásma.
Kurz forintu poklesl vůči euru na historické
minimum, což má vliv i na českou korunu.

EU odsuzuje útoky proti šíitům v Iráku
Nejvyšší diplomatka Evropské unie Catherine
Ashton ve středu odsoudila násilí mířené proti
šíitským muslimům v Iráku, během kterých padlo
asi 68 mrtvých. "Ashton důrazně
odsuzuje poslední vlnu bezohledného násilí v
Iráku," oznámil její kancelář v tiskové
zprávě. "Diplomatka vyjadřuje politování
nad smrtí a škodami způsobenými teroristickými
činy, které jen přispívají ke zhoršení již tak
nestabilní politické situace." Ashton, která
je vysokou představitelkou EU pro zahraniční
věci, vyzvala všechny irácké skupiny, aby se
angažovaly ve skutečném dialogu s cílem řešit své
spory.

Bývalý místopředseda albánské vlády
odsouzen k 2 letům vězení
Bývalý místopředseda albánské vlády Ilir Meta byl
odsouzen na 2 roky ve vězení a zároveň dostal
pokutu 1 milion Leke za korupční jednání.
 Obžaloba dnes oznámila, že rozsudek byl vydán
na základě video důkazů. Ty ukazují, jak se bývalý
vícepremiér snaží zkorumpovat bývalého ministra
hospodářství, jímž byl Dritan Prifti.

Albánie opět dluží bankám za náklady na mzdy
Albánská vláda získala půjčku v hodnotě 11
milionů eur od soukromých bank s délkou
splatnosti po dobu 3 let a 9,06% úrokovou sazbou.
Je to již podruhé, co albánská
vláda požádala banky o úvěr s cílem dosáhnout
nákladů na mzdy.
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řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
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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