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V evropských městech proběhly další
demonstrace proti smlouvě ACTA, zúčastnilo
se 200 tisíc lidí
Až 200 tisíc lidí v mnoha velkých evropských
městech se dnes zúčastnilo demonstrací
proti mezinárodní dohodě proti padělatelství
(ACTA). Protestujícím vadí zejména části dohody
zabývající se internetem a digitálním prostředím,
které se podle nich nejen výrazně dotýkají svobody
šíření informací, ale zasahují i do lidských a
občanských práv. Ratifikaci smlouvy pozastavila
Česká republika, Polsko, Slovensko a nově i
Lotyšsko a Německo.

Ukrajinská expremiérka Julija Tymošenko
nebude podávat žádost o udělení milosti
Podle vyjádření advokáta Sergeje Vlasenka bývalá
ukrajinská premiérka nejen nebude podávat žádost
o udělení milosti, ale pravděpodobně ji ani
nepřijme v případě, že se současný prezident
Ukrajiny Viktor Janukovyč rozhodne jí milost udělit.
Dle advokáta je "nejpřijatelnější" variantou
propuštění J. Tymošenko před parlamentními
volbami na Ukrajině, které jsou naplánovány na
podzim 2012, rozhodnutí Nejvyššího soudu
specializovaného ve věcech občanských a
trestních. Druhou, již zmíněnou možností je
udělení milosti a třetí rozsudek Evropského soudu
pro lidská práva, který však nemusí být
ukrajinským nejvyšším soudem implementován.

Američané popřeli zprávy o vraždě Kim
Jong-una
Američtí oficiální představitelé odmítli uznat za
pravděpodobné zprávy obíhající od včerejšího dne
na internetu, podle kterých byl nový vůdce KLDR
Kim Jong-un zabit v Pekingu. Zpráva o údajném
atentátu na severokorejského vůdce během jeho
pobytu na velvyslanectví KLDR v Pekingu se
objevila poprvé v pátek na čínském mikroblogu
Sina Weibo, následně ji však dementovaly stanice
CNN a ABC, jimž zdroje z amerického ministerstva
zahraničí potvrdily, že se daná informace naprosto
nezakládá na pravdě a že se podle všeho jedná o
provokaci. Z KLDR nepřišla žádná oficiální reakce.

V Portugalsku probíhají tisícové demonstrace
proti tvrdým úsporným opatřením
V Lisabonu se dnes shromáždily tisíce lidí na
protest proti úsporným opatřením přijatým vládou
za účelem snížení státního dluhu, za něž má
Portugalsko na oplátku získat pomoc od
mezinárodních věřitelů. Podle slov generálního
tajemníka portugalské Všeobecná
konfederace pracujících se jedná o jednu z
největších demonstrací v letošním roce. V roce
2011 získala portugalská ekonomika finanční
pomoc ve výši 12,6 miliard eur od MMF a 25,2
miliardy eur od Evropské unie poté, co Portugalsko
v květnu loňského roku souhlasilo
restrukturalizovat svůj rozpočet v souladu s plánem
věřitelů z ECB, MMF a Evropské komise.

Venezuela a Kolumbie prohloubí spolupráci v
boji proti drogovému průmyslu
Tato skutečnost vyšla najevo po schůzce ministrů
obrany obou zemí, která se odehrála v Kolumbii.
Spolupráce se nebude zaměřovat jen na boj proti
narkoprůmyslu, ale i na vyšetřování únosů nebo
vydírání. Dalším společným zájmem pak bude boj
proti ilegálním ozbrojeným skupinám, jakými jsou
např. levicoví rebelové FARC v Kolumbii. V
operacích bude dáván velký důraz na vzdušné
síly. Ty budou hrát hlavní roli při snahách o
dopadení letadel, v nichž se pašují drogy z jižní
Ameriky, které dále putují hlavně na
severoamerický trh.

Spojené království je ochotno jednat s
Argentinou o všem, jen ne o nadvládě nad
Falklandami
To oznámil britský ambasador při OSN. Uvedl, že
Spojené království bude ,, energicky bránit" fakt,
že Falklandské ostrovy jsou součástí tohoto
evropského království. To sdělil ambasador Mark
Lyall Grant po tom, co argentinský ministr
zahraničí Hector Timerman předal OSN stížnost
ohledně údajné militarizace Falkland Spojeným
královstvím. Jeho slova podpořil i britský premiér
David Cameron. Ten se nechal slyšet, že ,,
Spojené království bude Falklandské ostrovy
patřičně bránit".

Vylitá ropa zašpinila venezuelskou řeku
Ropa vytékající z poškozeného ropovodu zašpinila
řeku Guarapiche. Ředitel pro životní prostředí
společnosti Petroleos de Venezuela SA oznámil,
že pracovníci nyní nepřetržitě pracují na čištění
řeky na které ropa zanechala černý povlak.
Zároveň se snaží, aby se ropa nedostala dále.
Státní společnost Petroleos de Venezuela SA ale
neuvedla, kolik ropy z rozbitého potrubí vyteklo.
Nyní se vyšetřuje, co stojí za poškozením potrubí.

Španělské odbory vyzvaly k masovým
protestům 19. února
Dva největší španělské odborové svazy svolaly na
neděli 19. února celostátní protesty proti reformám
práce, které podle jejich názoru způsobí rušení
pracovních míst.
"Dne 19. února se chceme v ulicích Španělska
hlasitě ohradit proti reformám práce," řekl vedoucí
odborů CCOO Ignacio Fernandez Toxo na
společné tiskové konferenci s šéfem svazu UGT
Candidem Mendezem.

EU zvažuje pozastavení bezvízového styku s
Bosnou a Hercegovinou
EU zvažuje dočasné pozastavení bezvízového reži
mu s Bosnou a Hercegovinou kvůli velkému
nárůstu žadatelů o azyl, a to především ve
Švédsku. Zpravodajka EU pro vízovou
liberalizaci Tanja Fajon uvedla, že počet žadatelů o
azyl za poslední 3 týdny vzrostl o 97%, přičemž
upozornila na to, že některé členské státy EU to
považují za alarmující stav. Hlava monitorovací
mise bezvízového styku  Bakir Dautbašić ale
uvádí, že počet žadatelů vzrostl pouze ve Švédsku
a i tak nepřekročil 1000 lidí. Dále Bakir Dautbašić
řekl, že Bosna a Hercegovina se tento problém
snaží řešit, a poukázal na to, že podobný problém
v mnohem větším rozsahu měly dříve Makedonie
či Srbsko. Diplomatické kruhy ale nepovažují
hrizbu zrušení bezvízového styku za reálnou.

Protesty v řeckých městech po dohodě na
škrtech
Tisíce lidí dnes protestovaly v Soluni (4 tisíce) a
Athénách (7 tisíc) proti schválení rozpočtových
škrtů, za které by Řecko mělo dostat mezinárodní
pomoc ve výši 130 miliard EUR. Protesty se
odehrávají pod silným policejním dohledem.

Americký rezident Barack Obama chce do šesti
let snížit schodek rozpočtu na 2,8 % HDP
Tvrdí to zdroje z Bílého domu, podle kterých
Barack Obama oficiálně představí svůj plán v
pondělí. V letošním roce se očekává schodek ve
výši 8,5% HDP, tedy 1,33 bilionu USD. Součástí
jeho strategie by mělo být i snížení firemních daní,
které jsou v USA jedny z nejvyšších na světě.

Americký schodek v lednu meziročně klesl
téměř o polovinu
Schodek se snížil na 27,4 miliard USD z 49,8

miliard USD z loňského ledna. Ve své zprávě to
uvedlo americké ministerstvo financí. Je to však
způsobeno i přesunem některých federálních
výdajů na loňský prosinec. Nicméně i kdyby vláda
zmíněné výdaje nepřesunula, tak by schodek klesl
o 18% a to díky větším příjmům z daní. Za čtyři
měsíce, které uběhly od počátku fiskálního roku v
říjnu 2011 se deficit federálního rozpočtu USA
vyšplhal na 341 mld. USD, což je bezmála o 70
mld. USD méně než loni.

Předsedové největších řeckých stran vyzvali
poslance svých stran k podpoření úsporných
opatření v parlamentu
Jorgos Papandreu (Panhelénské socialistické
hnutí) a Antonis Samaras (Nová demokracie)
vyzvali své poslance k jednotnému postupu k
rozpočtovým škrtům. Samaras pohrozil svým
rebelujícím poslancům vyškrtnutím z kandidátních
listin v případě, že by hlasovali proti. "Odmítnutí v
parlamentu by bylo katastrofické," uvedl v
prohlášení Papandreu. Podle něj je třeba říci "ne"
chybám, která země učinila a řecké slabosti.
"Skutečným nepřítelem je náš vlastní systém,"
prohlásil. Nová demokracie chce po schválení
škrtů a uzavření dohody se soukromými věřiteli o
umazání dluhu požádat parlament, aby se sám
rozpustil a umožnil tak předčasné volby, jejichž je
jeho strana favoritem.

Prezident Chávez oznámil budování vesmírné
družice
Vesmírný satelit VRSS- 1 je druhou družicí v
pořadí, kterou Venezuela bude vlastnit. Jeho
výroby a vypuštění se ujme Čína. Družice by měla
být vypuštěna na orbitu v říjnu nebo listopadu
letošního roku a Zemi by měla obíhat ve
vzdálenosti 639 km. Podle ministra vědy a
technologií Jorge Arreazy přidá družice Venezuele
na suverenitě a poslouží k přesným datům,
mapujícím území stejně tak, jako k obraně a
bezpečnosti země.

Haitský senát žádá zrušení imunity pro členy
MINUSTAH
Senát žádá zrušení z důvodu obvinění několika
vojáků z údajného sexuálního zneužívání. Skupina
pákistánských vojáků je vyšetřována ze zneužití
mladého muže na severu Haiti. OSN poskytuje
celkovou imunitu více, jak 11 000 členům Mise
OSN pro stabilizaci Haiti ( MINUSTAH). Vojáci
MINUSTAH mohou být souzeni jen příslušným
soudem ve své vlasti.

Argentina tvrdí, že Spojené království poslalo
jadernou ponorku k Falklandám
To oznámila agentura Associated Press. Podle
jejího prohlášení argentinský ministr zahraničí
Hector Timerman řekl, že Argentina má informace
o vyslání nukleární ponorky HMS Vanguard,
jakožto o součásti nasazení svých sil v okolí
Falkland. Argentina se dále zeptala Spojeného
království na přítomnost jaderných zbraní v jižní
části Atlantického oceánu. Ambasador Spojeného
království oznámil, že jeho země nebude
komentovat prezenci nukleárních zbraní nebo
ponorek na území jižního Atlantiku.

V lednu bylo v Chorvatsku více než 334 tisíc
nezaměstnaných
Jejich počet se tak od prosince loňského roku
zvýšil o 6 %. Oproti lednu 2011 však letošní leden
zaznaměnal meziroční úbytek o 0,01 % a je to tedy
již pátý rok, kdy nezaměstnanost meziročně klesá.
Na pracovní trh má značný vliv sezónní
(ne)zaměstnanost, kdy jsou určité profese (např.
práce ve stavebnictví) činné je v některých
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obdobích roku.

Libye varuje Niger a žádá o vydání syna
Muammara Kaddafi
Libyjská tisková agentura LANA oznámila s
odvoláním na telefonický rozhovor mezi libyjským
ministrem zahraničí Ashourem Bin Hayal a jeho
protějškem z Nigeru Bazoumem Mohamedem, ke
kterému došlo v reakci na včerejší prohlášení
Saadiho Kaddafi, aby se Libyjci připravili na další
povstání proti revoluční vládě. Saadi Kaddafi se se
skupinou svých věrných nachází v hlavním
městě Nigeru, Niamey, kde je v domácím vězení.
Niger odmítá jakékoliv jeho vydávání s tím, že
stále trvá zákaz OSN uvalený na cestování
Saadiho. Libye upozornila Niger, že tolerování
agresivní rétoriky syna bývalého libyjského vůdce
a jeho nevydání by mohlo významně ohrozit vztahy
mezi oběma zeměmi.

Turecký ministr zahraničí: "chtěli jsme, aby se
Bashar al-Assad stal Gorbačovem, ale on se
změnil v Miloševiče"
Turecko podle svého ministra zahraničí Ahmeta
Davuto

NATO chce v Turecku vybudovat velitelství
svých pozemních sil
Generální tajemník NATO Ander Fogh Rasmussen
pro televizní stanic NTV v Bruselu uvedl,
že Systém včasného varování jaderné obrany
NATO, který v lednu 2012 zkušební provoz v
anatolské provincii Malatya na vojenské základně
Kürecik, což vyvolalo odpor Ruska a Íránu, byl v
Turecku umístěn na návrh samotného Turecka v
rámci "spolupráce a solidarity" mezi členy NATO.
Generální tajemník NATO dále prohlásil,
že řekl NATO plánuje ve městě Izmir na pobřeží
Egejského moře v Turecku vybudovat velitelství
pozemních sil NATO, které se stane důležitým
vojenským centrem pro NATO i Turecko.

Švýcarsko a Srbsko budou předsedat OBSE v
letech 2014 a 2015
56 členských států Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) rozhodlo, že
předsednickým státem organizace v roce 2014
bude Švýcarsko a v roce 2015 pak Srbsko. Funkci
předsedy budou vykonávat ministři zahraničních
věcí daných států.

Haiti uznalo nezávislost Kosova
Ministr zahraničních věcí Haiti Laurent Lamothe po
setkání s kosovským ministrem zahraničních věcí
Enverem Hoxhaj na společné tiskové konferenci
oznámil, že Haiti se rozhodlo uznat nezávislost
Kosova. Haiti se tak stává 87. státem, který uznal
samostatnost Republiky Kosovo.

Saúdská Arábie zahájila v OSN vlastní
iniciativu proti syrské vládě, v Sýrii probíhají
nepokoje
Saúdská Arábie v OSN nechala skrze své
diplomaty kolovat mezi členy Valného
shromáždění OSN usnesení, které podporuje
mírový plán Arabské ligy pro Sýrii. Podle diplomatů
se jedná o podobný text, jaký byl vetován v Radě
bezpečnosti OSN Ruskem a Čínou. Sýrii zatím po
bombovém útoku ve městě Allepo zasáhly těžké
nepokoje ve všech větších městech - podle
demonstrantů bezpečnostní síly zahájily střelbu do
demonstrantů ve městech Lataki a Dael. Jiné
informace také uvádějí, že došlo k bojům mezi
syrskou armádou loajální vládě podporovanou
obrněnými jednotkami a členy Svobodné syrské
armády (FSA) ve čtvrti al-Qaboun v hlavním
městě Damašku.

Írán slaví 33. výročí islámské revoluce, íránský
prezident slíbil v nejbližší době oznámení
zásadního pokroku v jaderném výzkumu
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad prohlásil
u příležitosti oslav 33. výročí islámské revoluce, že
Írán v nejbližší době oficiálně oznámí zásadní a
velmi důležité úspěchy v oblasti jaderného
výzkumu. Po celé zemi zatím probíhají
shromáždění a ajatolláh Ali Khamenei s davy v
Teheránu skandoval "smrt Izraeli", "smrt Americe".

Inflace v Německu zpomaluje
Míra inflace v Německu se blíží požadavkům
Evropské centrální banky (ECB). V lednu se zde
maloobchodní ceny zvýšily o 2,1%, přičemž normu
v eurozóně stanovenou ECB tvoří 2%. Skutečná
průměrná inflace v tomto regionu však dosahuje
2,7%. Za celý rok 2011 se ceny spotřebitelských
produktů v největší evropské ekonomice zvýšily o
2,3%. Motorem růstu jsou potraviny a palivo, které
v prvním měsíci nového roku v zemi zdražily
o 7,2%.

Španělsko reformuje trh práce
Španělská vláda i přes nesouhlas levice schválila
radikální reformu trhu práce, kterou od ní
požadovala Evropská unie. Cílem této reformy je
učinit zákoník práce pružnějším, snížit sociální
zátěž na státní rozpočet, usnadnit
zaměstnavatelům postup najímání a propouštění
zaměstnanců a snížit počet dočasných a málo
placených pracovních míst ve prospěch smluv na
dobu neurčitou. Ve prospěch naléhavé potřeby
reformy hovoří statistiky, v loňském roce oficiální
míra nezaměstnanosti ve Španělsku dosáhla 23%
a letos by by podle odhadů mohla dosáhnout
24,4%. Přitom míra nezaměstnanosti u mladých
Španělů dosahuje podle různých zdrojů 48 až
53%. Podobné reformy byly přijaty před 10 lety v
Německu, jehož pracovní trh je na tom v dnešní

době lépe než v ostatních evropských státech.

Súdán a Jižní Súdán podepsaly bezpečnostní
dohodu
Súdán a Jižní Súdán podepsaly bezpečnostní
dohodu ve snaze zmírnit napětí vyvolané otázkou
plateb Jižního Súdánu za tranzit své ropy přes
Súdán. Súdánský prezident Omar Hassan
al-Bashir totiž před týdnem varoval před tím, že by
kvůli napětí mohlo dojít i k válce mezi oběma
zeměmi. Vnitrozemský Jižní Súdán totiž odtržením
odebral Súdánu 3/4 veškerých zásob ropy, ovšem
pro její prodej potřebuje súdánské ropovody a
rafinérie - obě země se tak vzájemně drží pod
tlakem, neboť jejich ekonomiky jsou na ropě
závislé.

Francie vyzývá k "bezodkladnému zahájení
dialogu" mezi vládou Mali a rebely z MNLA, do
bojů bylo nasazeno již i letectvo
Do bojů o město Kidal na severu Mali nasadila
centrální vláda v Bamako bojové vrtulníky, které
zahájily letecké útoky na pozice rebelů z MNLA,
kteří bojují za nezávislý stát Tuarégů. Vzhledem k
rostoucímu počtu obětí a desítkám tisíc uprchlíků v
posledních 3 týdnech povstalecké ofenzivy
Francie, bývalá koloniální mocnost v Mali, která
podporuje centrální vládu, vyzvala k
bezodkladnému uzavření příměří a zahájení
dialogu. Stejně tak kvůli posledním událostem v
Mali USA odložily chystanou výroční konferenci
pro své spojenecké saharské státy o boji proti
terorismu.

Hackeři z Anonymous zablokovali webové
stránky CIA
Webová stránka americké Ústřední zpravodajské
služby (CIA) byla v pátek večer nepřístupná, k
odpovědnosti se podle agentury AFP přihlásili
hackeři ze skupiny Anonymous. CIA prozatím tuto
událost nekomentovala. Skupina Anonymous
minulý měsíc krátce zablokovala webové stránky
amerického ministerstva spravedlnosti a FBI, a to v
reakci na uzavření  internetového úložiště
MegaUpload americkou justicí a mezinárodní
smlouvu ACTA na ochranu duševního
vlastnictví. . Napadla již také internetové stránky
Evropského parlamentu a řadu vládních serverů v
České republice, na Slovensku, v Polsku, Francii,
Řecku nebo Irsku.

Libye vyhostila syrského ambasadora
Libye včera odpoledne vydala třídenní ultimátum
pro syrského chargé d'affaires a jeho personál na
opuštění země. 
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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, e-mailem, 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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