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Evropská komise opět kritizuje bulharské
soudnictví
Bulharské soudnictví se stalo opět hlavním
problematickým bodem v aktuální hodnotící zprávě
Evropské komise. Ve zprávě je zdůrazněna
zejména otázka korupce ve spojení s činností
bulharské Nejvyšší soudní rady, jejíž jurisdikce
podle Komise vyvolává vážné pochybnosti ohledně
své objektivity a transparentnosti.

Ruský ministr zahraniční nevidí "světlo na
konci tunelu" v otázce evropské protiraketové
obrany
"Kompromisní řešení otázky evropské
protiraketové obrany navržené skupinou
mezinárodních odborníků je zajímavé, ale ve
skutečnosti k žádnému pokroku v jednání
nedošlo," uvedl dnes ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov. Předpoklady pro pokrok
nemohou dle jeho slov vzniknout do té doby,
dokud budou přivírány oči nad oprávněnými
obavami Ruska. Rusko a NATO se dohodly na
spolupráci na projektu protiraketové obrany během
summitu v Lisabonu v roce 2010, ale jednání se
dostaly do mrtvého bodu poté, co USA odmítly
poskytnout právní záruky toho, že evropský systém
protiraketové obrany nebude namířen proti
Rusku. Platformou pro diskusi o budoucnosti
evropského systému protiraketové obrany se stala
48. mnichovská bezpečnostní konference.
Představitelé NATO včetně generálního tajemníka
A. F. Rasmussena zde ujistili, že usilují o pokrok v
jednáních Aliance s Ruskem a chtějí ho dosáhnout
již při přípravě a během samotného summitu
NATO v Chicagu, který je naplánován na 20. - 21.
května letošního roku.

Rusko označilo návrh rezoluce RB OSN za
neodpovídající realitě v Sýrii
Návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Sýrii,
zablokovaný již podruhé Ruskem a Čínou,
neodráží podle slov stálého velvyslance Ruské
federace při OSN Vitalije Churkina realitu v této
zemi. Ruský diplomat zdůraznil, že spoluautoři
tohoto znění návrhu nevzali v úvahu Ruskem
navrhované formulace o tom, že se
"syrská opozice musí distancovat od
extremistických skupin, které se dopouštějí
násilí." Pozici Ruska sdílí také Čína. Ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov podnikne společně
s šéfem ruské zahraniční rozvědky Michailem
Fradkovem v úterý 7. února pracovní návštěvu
Damašku, kde proběhne jednání se syrským
prezidentem Bašárem Asadem.

Mexický prezident Calderón se vyjádřil k
porušování lidských práv
Prezident přiznal, že jsou v současné době určité
složité situace, během nichž je přítomno vysoce
agresivní chování. Dodal, že porušování lidských
práv není ze strany vlády systematické a není ani
výsledkem instituční politiky. Prezident ale dodal,
že během těchto situací musí vláda udělat vše pro
ochranu civilního obyvatelstva. Vláda tak nejen
odsuzuje porušování lidských práv, ale i chce, aby
pachatelé byli dovedeni před soud.

Princ William začal plnit své povinnosti na
Falklandách
Britský následník trůnu je jedním ze 4 pátracích a
záchranných pilotů Royal air force ( RAF), kteří
budou po dobu následujících 6 týdnů plnit své
povinnosti, totiž poskytovat ochranu civilnímu a
vojenskému obyvatelstvu Falklandských ostrovů.
Princ William odcestoval na Falklandy v době, kdy
chce Spojené království poslat k ostrovům svou
nejmodernější loď - torpédoborec Dauntless. K

návštěvě prince Williama se vyjádřila i argentinská
strana. 

Prověrka Norska v rámci NATO skončila
úspěšně
Norský ministr obrany Espen Barth Eide odtajnil
shrnutí posledních hodnocení Norska ze strany
NATO, ve kterých se uvádí, že restrukturalizace
norských ozbrojených sil se "ubírá správným
směrem" a že země představuje významný přínos
pro Severoatlantickou alianci.   NATO průběžně
prověřuje jednotlivé členské země a jejich
"obranné schopnosti". Podle zprávy musí norskou
prioritou zůstat další rozvoj přemístitelných, vysoce
kvalitních a interoperabilních sil, přičemž se chválí
pokročilá norská "počítačová obrana" a informační
schopnosti.

Turecko je proti popravě bývalého egyptského
prezidenta
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davuto

Kosovský premiér odmítl jakékoliv dělení a
odlišování srbské Mitrovice v rámci Kosova 
Kosovský premiér Hashim Thaçi jednoznačně
odmítl jakoukoliv diskusi nad jakýmkoliv statusem
srbské oblasti u města Mitrovica. Premiér Thaçi v
rozhovoru pro Rádio svobodná Evropa prohlásil:
"budoucnost oblasti Mitrovica je stejná jako
budoucnost suverénního státu Kosovo.
Budoucnost severu je i budoucností Kosova a vždy
se bude respektovat ústava a zákony na celém
území Kosova, stejně jako se bude respektovat
dokument již mrtvého prvního kosovského
prezidenta Ahtisaari, ve kterém se varuje před
jakýmkoliv udělování zvláštního postavení
komukoliv v Kosovu, vzhledem k velké rozlišnosti,
na které je Kosovo založeno. Kosovský premiér
dále uvedl, že je opět ochoten setkat se se
srbským prezidentem Borisem Tadićem.

Srbský vicepremiér varuje USA před odchodem
Srbska k "druhému táboru"
Srbský místopředseda vlády Ivica Dacic prohlásil,
že by Spojené státy americké měly projevit více
pochopení a sympatií k postojům Srbska k otázce
Kosova, protože současná americká politika "by
pro Srbsko mohla být zavádějící" a mohla by Srby
"přivést ke druhé straně". "Amerika má zásadu, že
pracuje pouze se současnou situací na místě,
situace je ale taková, že problém není vyřešen a
americká administrativa stojí před klíčovým
momentem , kdy se musí rozhodnout zda ji budou
zajímat názory srbské strany na to, co je správné,"
prohlásil dále Ivica Dacic.

Ve světě jsou napadány syrské ambasády -
velvyslanectví v Egyptě je vyrabováno, v
Londýně a Kuvajtu poškozeno
Dav syrských přistěhovalců v egyptské Káhiře již
podruhé vtrhl do ambasády Sýrie a tentokrát ji
zcela vyraboval a několik částí budovy podpálil.
Stejně tak se podařilo demonstrantům napadnout i
velvyslanectví Sýrie v britském Londýně a Kuvajtu,
kde byli dokonce zraněni příslušníci stráže a dav
zde strhal syrskou vlajku ze stožáru. K napadání
syrských ambasád došlo také v Německu, Řecku a
USA v reakci na poslední ostřelování města Homs.

Ruská federace a Čína vetovaly návrh rezoluce
o Sýrii
Návrh Rezoluce podporoval postoj Ligy arabských
států a její plán na odstoupení syrského prezidenta
Bashara al-Assada. Ministryně zahraničí
Spojených států Hillary Clintonová v reakci na
odmítavý postoj Ruska k rezoluci řekla, že není
možné konstruktivně spolupracovat s Ruskem na

rezoluci k Sýrii. Cintonová však zároveň vyloučila
vojenskou intervenci.

Tunisko vyhostilo syrského velvyslance a
chystá se přestat uznávat vládu Sýrie
Tunisko zahájilo řízení o odejmutí svého uznání
syrské vlády pod vedením prezidenta Sýrie
Bashara al-Assada. Stejně tak země vypověděla z
Tunisu velvyslance Sýrie a syrská ambasáda
stáhla svou vlajku za jásotu asi 200 demonstrantů.
Tunisko chce zcela zpřetrhat diplomatické vazby s
Damaškem jako morální hybatel změn "arabského
jara". Informuje o tom tuniský prezident Moncef
Marzouki na sociální síti Facebook.

Barack Obama: OSN se musí postavit proti
brutalitě v Sýrii
Americký prezident dnes vyzval Radu bezpečnosti
Organizace spojených národů (RB OSN), aby se
postavila proti "neúprosné brutalitě" syrského
prezidenta Bashara al-Assada. Uvedl tak po
zprávách, že vládní síly zabily v noci na dnešek
přes 200 lidí ve městě Homs. V písemném
prohlášení Barack Obama odsoudil "ohavný útok"
a vyzval al-Assada k odstoupení z funkce.

Dle Spojených států jsou ruské návrhy na
změny rezoluce RB OSN o Sýrii nepřijatelné
Uvedla to Susan Rice, velvyslankyně USA při
OSN. Západní návrh znění rezoluce RB OSN
koresponduje se závěry Ligy arabských států
(LAS). Návrh požaduje mj. odstoupení syrského
prezidenta Bašára al-Assada dle plánu, který
vypracovala LAS. Rusko požaduje další jednání o
rezoluci a změny, které učiní zodpovědnou za
současný stav v Sýrii nejen vládu, ale i syrskou
opozici. To však Západ v čele s USA naprosto
odmítá s tím, že je to hlavně syrská vláda, kdo je
zodpovědný za několik tisíc mrtvých během dosud
11 měsíců trvajících nepokojů. Francouzský
velvyslanec při OSN Gerard Araud řekl, že
předkladatelé návrhu jsou odhodláni o rezoluci
hlasovat dnes a Rusko chce jen získat čas. I přes
ostrou rétoriku není zcela jasné, jak se Ruská
federace při hlasování zachová.

V Moskvě probíhají až statisícové demonstrace
proti i na podporu vlády premiéra Putina
Na Bolotném náměstí v centru Moskvy probíhá
další rozsáhlá demonstrace s názvem "Za čestné
volby", počet účastníků dosahuje podle různých
zdrojů až 150 tisíc lidí a láme tak rekordy účasti
předchozích demonstrací. Protestující vydali
společnou rezoluci, v níž stejně jako při minulých
protestních akcích požadují odvolání výsledků
prosincových parlamentních voleb, rezignaci
předsedy Ústřední volební komise
Vladimira Čurova a vyšetření jeho
činnosti, propuštění všech politických
vězňů, registraci opozičních stran, přijetí
demokratického zákona o politických stranách
a volbách a provedení komplexní reformy
politického systému. "Nevěříme v poctivosti těchto
voleb (prezidentské volby v Rusku 4. března, pozn.
red.), jsou podvodné a nelegitimní. Naším
požadavkem je rezignace Vladimíra Putina," uvedl
jeden z vůdců strany Solidarita Ilja Yashin.
Současně probíhá na Poklonné Hoře na západě
Moskvy tzv. "antioranžová" demonstrace na
podporu premiéra Putina, nazvaná "Máme co
ztratit". Počet jejich účastníků dosahuje podle
oficiálních hlášení Ministerstva vnitra RF rovněž až
150 tisíc.

Mezinárodní soudní dvůr rozhodl ve prospěch
Německa ve věci poválečných reparací
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Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že Itálie
udělala chybu, když dovolila svému soudu, aby
prosazoval nároky na náhradu škody proti
Německu za válečné
zločiny nacismu. Mezinárodní soudní dvůr potvrdil,
že Německo má právní imunitu proti žalobám u
zahraničních soudů od oběti těchto trestných
činů. Německo již zaplatilo desítky
miliard dolarů reparací od roku 1950.

Polsko stáhlo smlouvu ACTA z parlamentu,
chce ji řádně přezkoumat
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že smlouva
ACTA musí být řádně projednána se všemi
zúčastněnými stranami a odborníky. Připustil také
možnost, že Polsko nakonec smlouvu neschválí.
Proti této mezinárodní dohodě již v zemi
demonstrovalo na 10 tisíc lidí. K mezinárodním
protestům se včera připojili i Češi. 

Pokračuje 48. Mezinárodní bezpečnostní
konference v Mnichově
48. Mezinárodní bezpečnostní konference v
Mnichově se zabývá především krizí eurozóny a
otázkou, zda-li by se Německo mělo ujmout role
vůdce evropského kontinentu. Předseda
konference Wolfgang Ischinger uvedl, že
"nevojenská témata jsou pro bezpečnost v dnešní
době důležitější, než kdy jindy". Podporu
vedoucímu postavení Německa vyjádřil i polský
ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Šéf Světové
banky Robert Zoellick znova zdůraznil zvážení
možnosti zavedení evropských dluhopisů, které
Německo razantně odmítá.

Další jednání o řešení řecké situace skončilo
nerozhodně
Ministři financí EU hovořili telefonicky o situaci v
Řecku poté, co dvanáctihodinové jednání skončilo
opět nerozhodně. Řecký ministr financí Evangelos
Venizelos uvedl, že plánované setkání
ministrů eurozóny, které se mělo uskutečnit v
pondělí, se pravděpodobně přesune na středu.
Uvedl také, že "kritické otázky týkající
se budoucnosti země zůstávají otevřené" po
pátečním jednání s Evropskou unii
(EU), Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a
Evropskou centrální bankou (ECB). Tyto tři
organizace požadují snižování nákladů na
pracovní síly, které odmítají připustit řečtí odboráři,
neboť se obávají prohlubující se recese. Zástupci
privátního sektoru se také tento víkend vracejí do
Atén, aby znova jednali o klíčovém odpisu části

řeckého dluhu.

Gazprom přiznal, že kvůli mrazu snížil dodávky
ruského plynu do Evropy o 10%
Rusko na několik dní snížilo dodávky plynu do
západní Evropy až o 10%, ale k dnešnímu dni se
již objem dodávaného plynu vrátil k údajům
sjednaným ve smlouvách. Připustil to dnes
zástupce ruské plynárenské společnosti Gazprom
Andrej Kruglov během jednání s ruským
premiérem Vladimírem Putinem a místopředsedou
vlády Igorem Sečinem. Podle včerejšího vyjádření
Gazpromu požadovala Evropa větší objem plynu,
než je maximální měsíční a denní množství
sjednané ve smlouvách.

Předseda Evropské komise: "Není důvod
hovořit o možné platební neschopnosti
Portugalska."
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v
pátek uvedl, že není důvod mluvit o možné
portugalské platební neschopnosti, v návaznosti
na obavy ze situace finančních trhů
země. "Portugalsko se s krizí vyrovnává úspěšně
a se souhlasem svých mezinárodních partnerů,"
uvedl pan Barroso, jenž také uvedl, že není důvod
"přiživovat katastrofické scénáře." V lednu
ratingová agentura Standard & Poor's snížila
hodnocení země. Středo-pravá vláda minulý
měsíc podepsala smlouvy s představiteli odborů,
které mají mít za následek růst, hospodářskou
soutěž a zaměstnanost.

Írán vyzval EU, aby přezkoumala své
rozhodnutí o embargu na dovoz íránské ropy
Íránský ministr ropného průmyslu Rostam
Qasemi vyzval EU, aby přezkoumala své
rozhodnutí o uvalení ropného embarga na ropu z
Íránu s tím, že to narušuje rovnováhu
mezinárodního trhu. "Bohužel Evropská unie
podlehla tlaku Spojených států, ale doufám, že
přezkoumá své rozhodnutí o postihu íránského
vývozu ropy," řekl íránský ministr na tiskové
konferenci.

OSN hlásí 3000 mrtvých civilistů za rok 2011 v
Afghánistánu
Více než 3000 civilistů bylo zabito ve válce v
Afghánistánu v roce 2011 a pátý rok v řadě tak
jejich počet neustále stoupá, uvádí OSN. Podle
OSN by to také nadále podkopává vztahy mezi
prezidentem Hamidem Karzai a vedením NATO a
ISAF, stejně jako vlády Afghánistánu i USA stále
více ztrácejí podporu svých voličů. Asistenční mise
OSN v Afghánistánu (UNAMA) hlásí, že nejvíce
obětí mají na svědomí bomby na silnicích a
sebevražedné útoky.

Súdánský prezident: "Je zde i možnost války s
Jižním Súdánem"
Súdánský prezident Omar Hassan al-Bashir pro
státní televizi uvedl, že nemůže vyloučit možnost
války s Jižním Súdánem kvůli neustálým sporům o
ropu, která se těží v Jižním Súdánu, ale její tranzit
k moři prochází Súdánem na severu. "Súdán chce
mír, ale jsme připraveni jít do války, pokud bude
třeba jít do války," řekl súdánský prezident a dodal:
"Pokud bude válka, bude to vyhlazovací válka,
která zasáhne je, ne nás."

V Mali pokračuje ofenziva Tuaregů a bojuje se
o město Kidal
Rebelům na severu Mali složeným z Tuaregů a
bojovníků z libyjské občansmé války se podařilo
dorazit ke Kidal, nejvýznamnějšímu městu severu,
kde nyní probíhají těžké boje s vládními
jednotkami. Povstalci z tzv. MNLA, kteří tvrdí, že
chtějí osamostatnit sever Mali, vedou proti
centrální vládě boje již na třech frontách. V hlavním
městě Bamako se pak lidé bouří proti špatnému
stavu armády a neschopnosti vlády vyřešit situaci.

Syrské síly těžce ostřelovaly město Homs
Podle opozičních skupin bylo při ostřelování části
města Homs, Khalidiya, zabito až 260 aktivistů.
Tím by se podle opozice tento útok stal vůbec
nejsmrtelnějším za celou dobu již skoro ročních
nepokojů v Sýrii. Syrská armáda zahájila masivní
ostřelování kvůli nové vlně zběhnuvších vojáků ve
městě Homs  a několika táborům ozbrojených
povstalců, které syrský prezident Bashar al-Assad
slíbil porazit. 

Haitský prezident zahájil druhou oficiální cestu
po Latinské Americe
Tato cesta zavede prezidenta Michela Martellyho
do Venezuely a Panamy - do států, se kterými
chce Haiti navázat výraznější ekonomickou
spolupráci. V rámci své návštěvy Venezuely se
zúčastní i summitu organizace ALBA. To proto, že
Haiti je od roku 2007 přidruženou zemí organizace
a stojí o plnohodnotné občanství. To minulý týden
potvrdil i prezident Venezuely Hugo Chávez.

Venezuelský Caracas hostí 11. summit ALBA
V rámci 11. summitu Bolivariánské aliance pro
občany naší Ameriky ( ALBA) přivítal prezident
Chávez reprezentanty všech 8 členských zemí
organizace. Jedním z nich byl i generál Raúl
Castro. V rámci summitu by se měly prodiskutovat
rozvoj regionální integrace, možnost založení
banky ALBA nebo zlepšení mezinárodních vztahů.
Organizace ALBA byla založena roku 2004 díky
vůdci kubánské revoluce Fidelu Castrovi. Vznikla
jako odpověď na Dohodu o volném obchodu mezi
Amerikami ( ALCA), která vznikla na popud
Washingtonu.
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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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