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Vyhlídka na členství v Shengenu není pro
Bulhary a Rumuny příznivá
Rumunský ministr pro evropské záležitosti Leonard
Orban řekl, že vyhlídka připojení Rumunska k
Shengenskému prostoru není optimistická hlavně z
toho důvodu, že Nizozemsko požaduje 2 potizivní
zprávy ohledně Mechanismu spolupráce a
ověřování (CVM) soudnictví a boje proti korupci.
Podle ministra Orbana je CVM užitečné v interním
mechanismu země. Stalo se ale nástrojem proti
státnímu zájmu na evropské úrovni. Kdyby se totiž
CVM aplikovalo na všechny členské státy
Shengenského prostoru, dostali bychom zajímavé
výsledky. Rumunsko a Bulharsko by nemuselo
skončit na místě nejzkorumpovanějších států EU.
Dánský velvyslanec v Rumunsku uvedl, že
Dánsko, které nyní předsedá EU,  je připraveno
přivítat Rumunsko a Bulharsko v Shengenském
prostoru. Ambasador také věří, že by se v
budoucnu tato kritéria aplikovala na všechny
členské státy.

Srbský prezident: Kosovo je v rukou velkých
mocností
Srbský prezident Boris Tadic řekl magazínu
Nedeljnik, že by mělo být nalezeno inteligentní
řešení kosovského problému. Těmi, kdo o řešení
budou rozhodovat, budou ale velké mocnosti, jako
Rada bezpečnosti nebo Německo. Podle něj by
mělo řešení uspokojit zájmy Srbů, Albánců, ale i
mocných zemí a organizací. Prezident dále uvedl,
že se nyní musí uvažovat nad dalšími možnostmi,
jakými jsou např. model Severního Irska, Jižního
Tyrolska nebo jakékoli řešení ze států bývalé
Jugoslávie.

3. vládní období prezidenta Ortegy
Nikaragujský prezident Daniel Ortega dnes složil
slavnostní slib. Učinil tak u příležitosti začátku
svého 3. období ve funkci prezidenta země. Mezi
ty, kteří se zúčastnili slavnostního ceremoniálu,
patřili i prezidenti Venezuely a Íránu. Prezident
Ortega slíbil, že jeho vládu nepostihnou
dramatičtější změny. Mezi úspěchy jeho politiky
patří stabilní nárůst ekonomiky a zvýšení kvality
sociálního sektoru. I přes to je ale Nikaragua
jednou z nejchudších zemí regionu.

Prezidenti Venezuely a Íránu prohloubí vztahy
mezi oběma zeměmi
Prezident Mahmoud Ahmadinejad je od pondělka
na návštěvě Venezuely. Se svým protějškem,
prezidentem Chávezem, posuzuje ekonomické
dohody. Chtějí také ještě zesílit strategické vazby ,
které byly vytvořeny mezi oběma zeměmi. Podle
prezidenta Cháveze Venezuelu i Írán spojuje
společný úkol- zastavit šílenství imperialismu.
Nezapomněl ani na svůj názor, který se
týká vyjádření amerického ministertva zahraničí. ,,
Venezuela i Írán jsou mírumilovné země, které
nikdy nenapadli žádný jiný národ." Obě země jsou
podle prezidenta Cháveze neustále napadány
washingtonskou správou. Na adresu svého
protějšku prezident Ahmadinejad prohlásil, že by
,,venezuelský lid měl být hrdý na svého prezidenta,
který je zároveň i šampionem v boji proti
imperialismu".

Daimler AG zastavil prodej svých vozů
Mercedes kosovským institucím
Od ledna 2012 nebude možné prodat vozy
Mercedes kosovským institucím, pokud prodejce
nezíská zvláštní povolení přímo od výrobce nebo
zastupujících firem pouze z Německa. Oznámil to
manažer Daimler AG pro komunikaci, integritu a
právní otázky Ute von Vellberg s odvoláním na
vysokou míru korupce zdůrazňovanou organizací

Transparency International. V prosinci 2011 uvalilo
Německo dočasné zbrojní embargo na Kosovo
kvůli pravděpodobné korupci mezi německou
společností dodávající zbraně pro kosovské
bezpečnostní síly za 2 miliony euro a místní
importní firmou. Případ nyní vyšetřuje mise
EULEX.

Argentina je ochotna vyjednávat o Falklandách
To stojí v dopisu, který byl adresován generálnímu
tajemníkovi OSN Ban Ki-Moonovi. Text dopisu
vzpomíná na Brity, kteří vyhnali argentinské
autority z ostrovů i přes to, že zde byli, podle
argentinské strany, po právu. Proto Argentina ,,
znovu zdůrazňuje své právo na opětovné získání
moci nad Falklandskými a Sandwichovými ostrovy,
stejně tak jako nad Jižní Georgií a jejich vodami".
Argentinu v jejím úsilí již dříve podpořila
organizace CELAC a MERCOSUR.

Kolumbijská FARC oznámila, že je připravena
jednat s vládou
To podle agentury RIO Novosti oznámila ve svém
online prohlášení tato marxisticko- leninistická
guerrila, která je USA, EU i Kolumbií označována
za teroristickou organizaci. FARC je s
kolumbijskou vládou připravena jednat o
privatizaci, státních regulacích, svobodném
obchodu, demokratické burze nebo vojenské
doktríně.

Ratingová agentura Fitch pravděpodobně sníží
rating Itálie do konce ledna
Představitel agentury David Riley řekl, že důvodem
by mohl být nedostatečný plán na zastavení
krize eurozóny, společně s vysokým italským
dluhem. Agentura Fitch již minulý měsíc varovala,
že Itálii společně s dalšími 5 zeměmi hrozí ztráta
ratingu. Další mluvčí společnosti řekl, že snížení
ratingu Francie v roce 2012 neočekává. Dosavadní
rating Itálie je A+, Francie pak AAA.

Imigrace přistěhovalců mimo EU ohrožuje
britskou nezaměstnanost
Poradní výbor pro migraci tvrdí, že za každých 100
imigrantů mimo EU doplácí nezaměstnaností 23
Britů. Dle zvláštní zprávy z Národního institutu pro
hospodářský a sociální výzkum však vyplývá opak,
a to že imigrace má malý vliv. Britská vláda již v
minulosti oznámila, že pracuje na snížení čisté
migrace.

Růst francouzské ekonomiky se na konci roku
2011 zastavil
Dle průzkumů zdejší centrální banky se tak růst
ekonomiky Francie ve 4. kvartálu roku zastavil,
ačkoliv průmyslová výroba v listopadu rostla nad
očekávání. Recese zemi dle analytiků stále hrozí.
Francouzská ekonomika je druhou největší
v eurozóně, po Německu, kde průmyslová výroba
ve stejném měsíci klesla. 

Španělsko musí uspořit dalších 40 miliard eur,
aby splnilo cíl pro snížení státního deficitu
Tímto způsobem by země měla dosáhnout cíle
státního deficitu v hodnotě 4,4% HDP, informovala
ratingová agentura Moody´s. Cifra je o  42,8 %
vyšší než kombinace úspor a snížení daní
realizovaných v letech 2010 a 2011. Moody´s
popsala vyhlídky ratingového hodnocení
Španělska za "negativní" a varovala, že jsou
důležitá další úsporná opatření, aby se finance
země dostaly na "udržitelnou úroveň".

Americký investor říká, že světová ekonomika
čelí "bludnému kruhu deflace"
Americký investor a miliardář George Soros řekl v

pondělí, že globální ekonomika čelí  bludnému
deflačnímu cyklu poté, co členové eurozóny začali
ostře snižovat výdaje, aby získali rozpočtový deficit
pod kontrolu, píše Wall Street Journal. "Přestože
má eurozóna nyní centrální fiskální autoritu v
podobě Evropského fondu finanční stability (EFSF)
, budou její podmínky diktovat věřitelské státy jako
je Německo," řekl.

Obchod s dalšími akciemi UniCredit bank byl
dočasně pozastaven
Ceny akcií italské banky UniCredit klesají a obchod
s právy pro nové emise byl dočasně pozastaven,
právě díky prudkému poklesu, a to
přes 43% koncesi. Mnoho expertů vidí nové emise
UniCredit  jako test pro bankovní sektor v době,
kdy se řada evropských úvěrových institucí ocitá
pod tlakem na zvýšení kapitálových rezerv. Poté,
co banka minulý týden oznámila prodej akcí v
hodnotě 7,5 miliardy eur, instituce ztrácí 37%. Za
účelem splnění nových požadavků na platební
solvenci musí UniCredit opatřit 8 miliard
eur. Jediná další banka, která má opatřit více,
je španělská Santander.

Rusko poprvé otevřelo "severní námořní cestu"
pro norský tanker
Ruské úřady poprvé umožnily, aby se plavil jiný
než ruský tanker se zkapalněným zemním plynem
ruskými vodami z norského přístavu Hammerfest
do Japonska, což vede ke zkrácení běžně
používané trasy skrze Suezský průplav o zhruba
4000 mil. Rejdařská společnost Knutsen OAS,
která povolení získala, zatím podle vyjádření Synn

Bývalý turecký prezident byl obviněn ze zločinů
proti státu
Vysloužilý generál Kenan Evren, který se v roce
1980 postavil do čela vojenského převratu a stal
se sedmým tureckým prezidentem, byl obviněn ze
zločinů proti státu, přičemž státní zástupci pro něj
žádají doživotní trest. Stejný trest žádají státní
zástupci i pro druhého obviněného, kterým je
generál Tahsin Şahinkaya podílející se v roce
1980 na převratu po boku bývalého prezidenta
Evrena.

Turecko odmítá nové sankce Západu proti
Íránu
Turecko se postavilo proti novým sankcím
zaměřeným proti Íránu, a to i přes silný tlak USA, o
kterém informují místní média. Zatímco USA chtějí,
aby se Turecko, významný obchodní partner Íránu,
přidalo k nové vlně tvrdých sankcí namířených
proti íránské centrální bance a ropnému průmyslu.
Ankara trvá na tom, že bude dodržovat pouze
sankce uvalené OSN. Íránský velvyslanec v
Turecku Bahman Hosseinpour pak prohlásil, že
USA se snaží narušit dobré vztahy Íránu s
Tureckem.

Srbské plány na etnickou čistku v Kosovu
předalo v roce 1999 Německu a NATO
Bulharsko
Bulharský poslanec Nadezhda Neynski, který byl v
roce 1999 ministrem zahraničí Bulharska, poprvé
promluvil na televizním kanálu bTV o tzv. podkově,
plánu připraveném srbskými tajnými službami pro
tehdejšího srbského prezidenta Slobodana
Miloševiče, kvůli kterému byla zahájena intervence
NATO v Kosovu. Podle tehdejšího bulharského
ministra zahraničí měla dokumenty bulharská
vláda a on osobně předával tyto informace
tehdejšímu německému ministrovi zahraničí
Joschka Fisherovi, německým zpravodajským
službám a rozvědce NATO. "Podkova" podle
bulharského poslance skutečně obsahovala plány
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na dvě vlny operací v Kosovu v roce 1999 -
nejprve měla srbská armáda zničit kosovskou
osvobozeneckou armádu (UÇK) a poté zahájit
systematické čištění Kosova od kosovských
Albánců tak, aby se do budoucna Kosovo stalo
etnicky převážně srbskou enklávou.

Bulharskou ekonomiku žene kupředu domácí
poptávka
Domácí spotřeba se stala hlavním motorem
hospodářského růstu Bulharska ve třetím čtvrtletí
roku 2011, podle údajů uvedených v
makroekonomické analýze
Raiffeisenbank Bulgaria. V tomto období prý došlo
k posunu ve způsobu růstu bulharské ekonomiky, v
němž je domácí poptávka v současnosti
nejsilnějším faktorem.

Spojené státy vykázaly venezuelskou
velvyslankyni z ambasády v Miami 
Americké ministerstvo zahraničí dnes nařídilo
venezuelské velvyslankyni, Livia Acosta Noguera,
aby opustila USA. Ministerstvo zahraničí však stále
odmítá podat vysvětlení.
Pravděpodobným důvodem je podezření, že se
velvyslankyně Acosta Noguera účastnila diskuse o
možném kybernetickém napadení USA při jejím
pobytu na venezuelské ambasádě v Mexiku.

Turecký premiér: "Je na čase, aby Turecko
převzalo vedoucí roli v řešení konfliktu v Sýrii"
Turecký premiér Tayyip Erdogan prohlásil, že jeho
země je ohrožena nepokoji v Sýrii a proto se bude
muset chopit vedoucí iniciativy v řešení. Turecký
premiér dále prohlásil: "Situace v Sýrii je na cestě
k náboženské, sektářské a rasové válce a tomu je
třeba zabránit." Turecko je od počátku nepokojů v
Sýrii jedním z největších představitelů tvrdé politiky
vůči syrské vládě a vede v počtu uvalených sankcí.
Stejně tak se neoficiálně hovoří o turecké
materiální podpoře syrských povstalců.

Druhý den stávky v Nigérii přinesl do ulic
desetitisíce lidí, jsou první mrtví
Nigerijské odbory pokračují druhý den v celostátní
stávce na protest proti ukončení státních dotací
pohonných hmot.  Odbory začly druhý den
celostátní stávky v úterý na protest proti odebrání
dotace pohonných hmot. Nigerijská vláda se zatím
bodle pozorovatelů dostává do mrtvého bodu,
zatímco již v prvním dni stávky byli zabiti nejméně
tři lidé. V ulicích po celé zemi protestují desetitisíce
lidí a ve městě Lagos i v největším městě na
severu Kani, kde mimo jiné probíhá islámské
povstání, již policie byla nucena nasadit kromě
slzného plynu i ostrou munici. Jsou uzavřena
vnitrostátní letiště, uzavřeny obchody, banky i
čerpací stanice a ulice jsou zaplněné lidmi. 

Barmská vláda zastavila výstavbu další
elektrárny
Několik měsíců poté, co byla zastavena výstavba
hydroelektrárny Myitsone, jejíž projekt byl
významně podporován čínskou stranou, byl
zastaven i projekt uhelné elektrárny v Dawei na
jihu země o výkonu 4 000 megawatt. Výstavbu
tohoto zařízení masivně podporovala především
thajská vláda. Barmské ministerstvo energetiky
však oznámilo, že i v tomto případě bude
naslouchat hlasu obyvatel, kteří se obávají
negativního dopadu elektrárny na jejich životní
prostředí. Aung Zaw, redaktor barmského
exilového časopisu Irrawaddy, řekl, že se jedná o
preventivní krok vlády, která má stále větší obavy o
veřejné mínění a stabilitu v zemi.

Růst čínského exportu zpomaluje
Důvodem je slábnoucí poptávka v Evropě, ale i v
USA. Růst čínského exportu za prosinec 2011
oslabil oproti předchozímu měsíci zhruba o půl
procenta na 13,4%, zatímco import ztratil více než
deset růstových procent a propadl se na 11,8%
oproti listopadovému nárůstu o 22,1%. Před
negativním vlivem slábnoucí světové poptávky na
čínské obchodní statistiky v tomto roce varovalo i
čínské ministerstvo obchodu.

KLDR vyhlásila amnestii při příležitosti oslav
narozenin svých vůdců
Letos by totiž bylo nedávno zesnulému vůdci této
země Kim Jong-ilovi 70 let, přičemž jeho otec Kim
Ir-sen (nebo také Kim Il-sung) by tento rok oslavil
sté narozeniny. Stejně jako v letech 2002 a 2005,
kdy byly v Severní Korei také vyhlášeny amnestie,
ani dnes není zřejmé, kolik vězňů bude
osvobozeno. Vláda by podle odhadů Amnesty
International měla zadržovat zhruba 200 tisíc
politických vězňů, a podle satelitních snímků z
minulého roku bylo zaznamenáno i rozšiřování
táborů pro politické vězně v KLDR. Před několika
dny také proběhly oslavy údajných narozenin
současného vůdce Kim Jong-una, jehož věk by se
měl podle předpovědí zaokrouhlit na 30 let, aby tak
byla podpořena místní propaganda.

Studentské nepokoje na Srí Lance
Studenti tamních hlavních univerzit
chtějí demonstracemi proti vedení země vyjádřit
nespokojenost s tím, že se jim vláda příliš vměšuje
do života. Podle opozice je školství na Srí Lance v
katastrofálním stavu a stojí téměř před
zhroucením. Vláda však jakákoliv pochybení
odmítá a obviňuje studentské předáky z vyvolávání
nepokojů. Soudní příkaz nyní navíc nařídil
demonstrujícím studentům vystěhovat se z
kampusu jedné z největších univerzit.

Indický premiér očekává výrazné zpomalení
růstu ekonomiky země
Premiér Manmohan Singh ve svých odhadech
uvádí hodnotu 7% růstu indické ekonomiky pro
tento rok. Důvodem tak výrazného zpomalení
druhé nejvíce rostoucí ekonomiky z velkých
světových ekonomik hned po Číně je prý růst cen
základních komodit, což je následek neúspěšného
boje indické vlády s rostoucí inflací. Hlavní
představitel indického průmyslu Ratan Tata navíc
dodal, že bude pro hospodářství mimořádně těžké
překonat situaci, klesne-li růst ekonomiky pod 6%.

Jihokorejský prezident na plánované návštěvě
Číny
Agendou tohoto setkání by měly podle nedávného
prohlášení být především otázky strategického
partnerství obou zemí a bezpečnosti na Korejském
poloostrově. Prezident Lee Myung-bak se setká jak
se svým čínským protějškem, tak s předsedou
Národního lidového kongresu, kterým je Wu
Bangguo. Čínská státní média hovoří i o možnosti
otevření jednání o dohodě o volném obchodu mezi
oběma zeměmi.

Nový ministr obrany Venezuely je na
americkém seznamu klíčových osob
drogového obchodu
Podle zpravodajské agentury AVN prezident
Chávez oznámil, že generál Henry Rangel Silva
nahradí v pozici ministra obrany nynějšího
ministra, gen. Carlose Mata Figueroa. V roce 2008
ale USA přidala jméno gen. Silvy na seznam
klíčových osob pro obchod s drogami. To proto, že
údajně podporoval kolumbijskou FARC, která je
významným obchodníkem s drogami. Podle
oznámení amerického ministerstva financí generál
"materiálně asistoval u aktivit obchodu s drogami".
Údajně chtěl, aby venezuelská vláda více
spolupracovala s levicovými rebely z FARC. Kvůli
zápisu na seznamu zmrazila všechen generálův
majetek, který spadá pod americkou soudní
pravomoc.

Austrálie oznámila stažení některých sankcí
vůči Barmě
Australský ministr zahraničí Kevin Rudd oznámil,
že budou staženy sankce proti bývalým členům
Barmské vlády a některým pracovníkům současné
vlády. V účinnosti však stále ještě zůstávají
finanční a cestovní omezení vůči některým,
především vládním činitelům. V platnosti je i
nadále také zbrojní embargo. Austrálie je však
první "západní demokracií", která určité sankce
vůči Barmě zrušila. Britský ministr zahraničí
William Hague nedávno uvedl, že EU nepodnikne
žádné kroky v této oblasti, dokud nebudou
propuštěni všichni političtí vězni.
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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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