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Súdán podle Jižního Súdánu zabavil 2,4
milionu barelů ropy
Podle jihosúdánských úřadů Súdán opět zabavil
2,4 milionu barelů ropy z Jižního Súdánu, což vede
k pokračování sporů o tranzitní poplatky za
přepravu ropy z Jižního Súdánu k pobřeží skrze
súdánské ropovody.

Arabské země jsou připraveny začít
vyzbrojovat syrskou opozici, neskončí-li
"krveprolití"
V Sýrii podle zpráv světových agentur a opozičních
aktivistů probíhají boje již ve více městech a stejně
tak mimo ně, zatímco město Homs údajně čelí
ostřelování již 11. den v řadě. Arabské země v
regionu nyní oznámily, že jsou v případě
pokračování násilí připraveny začít dodávat zbraně
syrské opozici a stejně tak v čele se Saúdskou
Arábií chystají předložení návrhu nové rezoluce
OSN, která by podpořila arabský mírový plán.

Čínský premiér Wen Jiabao přislíbil pomoc EU
v době krize státních rozpočtů
Na sumitu Číny a Evropské unie (EU) dnes v
Pekingu přislíbil čínský premiér Wen Jiabao pomoc
v řešení situace zadlužených evropských států,
nespecifikoval však, zda-li finančně podpoří
evropské záchranné fondy (Evropský fond finanční
stability a Evropský stabilizační
mechanismus). Tiskové prohlášení vydané po
jednání uvádí 31 bodů smlouvy, které
pokrývají řadu otázek od kybernetické
bezpečnosti k rozvoji měst, nevyjadřují se však ke
krizi eurozóny.

Makedonský premiér se sešel s německou
kancléřkou kvůli členství Makedonie v NATO
Makedonský premiér Nikola Gruevski se sešel s
německou kancléřkou Angelou Merkel, aby
projednal snahu Makedonie o získání členství v
NATO, které doposud blokují spory Makedonie s
Řeckem. Ke schůzce došlo kvůli zvýšenému
diplomatickému úsilí Makedonie před summitem
NATO v Chicagu.  zvýšenou diplomatického
angažmá vlády Makedoniena pokraji summitu NAT
O v Chicagu. Německo je obecně vnímáno jako
partner a podporovatel Makedonie v otázce jejího
členství v EU a NATO.

Španělští farmáři protestovali proti obchodní
smlouvě EU a Maroka
Španělští farmáři v úterý házeli na kanceláře
Evropského parlamentu (EP) a Evropské komise
(EK) rajčata na protest proti obchodní dohodě mezi
Evropskou unii (EU) a Marokem, obávají se totiž,
že jako pěstitelé ovoce a zeleniny přijdou o práci,
čímž v zemi opět vzroste nezaměstnanost.
Oboustranná dohoda snižuje překážky vstupu
marockého primárního zboží - především ovoce a
zeleniny- na evropský trh, výměnou za import
evropského zboží do této severoafrické země.
Farmáři plánují další protesty ve středu a čtvrtek,
kdy má EP projednávat prodloužení stávající
smlouvy.

Hlavní město Bahrajnu je obsazeno obrněnými
transportéry a policií
Hlavní město Bahrajnu, Manama, je obsazeno
bezpečnostními složkami a obrněnou technikou za
podpory vrtulníků. Stejně tak jsou bezpečnostní
složky v masivním počtu nasazeny v šíitských
oblastech v okolí hlavního města. Důvodem je
výročí nepokojů a posléze téměř povstání v
minulém roce. V hlavním městě již došlo k
nepokojům, když menší dav házel na policejní
automobily zápalné bomby. Stejně tak nepokoje
probíhaly i v minulých dnech. Policie také za

pomoci slzného plynu rozháněla několik desítek
lidí, které se shromáždily na Perlovém náměstí,
které bylo centrem nepokojů.

Maďarsko ratifikovalo vstup Chorvatska do EU
Maďarský parlament v pondělí 334 hlasy ratifikoval
smlouvu o přistoupení Chorvatska k Evropské unii
(EU), informaci potvrdilo i chorvatské ministerstvo
zahraničních věcí. Země je tak 2. po Slovensku,
jenž smlouvu dosud ratifikovala. Aby Chorvatsko
mohlo vstoupit do EU 1. července 2013, musí
zbylých 25 členských států unie učinit stejný krok
do 30. června 2013.

Evropská unie plánuje další sankce proti Sýrii
Ministři zahraničních věcí členských států EU by
měli dle očekávání schválit nové sankce
vůči Sýrii na schůzi 27. února, uvedla to v pondělí
šéfka diplomacie EU Catherine Ashton. V uběhlém
týdnu o tomto kroku informoval i německý ministr
zahraničních věcí. Dřívější zprávy uvádí,
že plánované sankce zahrnují zmrazení aktiv
syrské centrální banky v zemích EU, stejně
jako zákaz vývozu a dovozu fosfátů, drahých kovů
a drahokamů. Sýrie dříve odmítla rezoluci Ligy
arabských států (LAS) která vybízela ke spojeným
mírovým jednotkám OSN a LAS v zemi a dalším
ekonomickým sankcím proti zdejšímu politickému
režimu.

Tuniský soud osvobodil bývalého libyjského
premiéra, ten ale zůstává ve vazbě - čeká zda
bude vydán do Libye
Tuniský soud rozhodl o osvobození bývalého
libyjského premiéra z doby vlády Muammara
Kaddafi, který byl obviněn z nelegálního vstoupení
do země. Bývalý libyjský premiér Al Baghdadi Ali
al-Mahmoudi ale zůstane nadále ve vazbě, neboť
Tunisko nyní musí rozhodnout o tom, zda vyhoví
žádosti Libye a vydá ho libyjské vládě. Advokát
bývalého premiéra ale požaduje, aby byl z vězení
propuštěn, neboť dle jeho slov je rozhodnutí
plnomocné a neopravňuje tuniské
úřady al-Mahmoudiho nadále zadržovat.

Proti nizozemskému internetovému portálu
Strany za svobodu vystoupila řada velvyslanců
zemí EU
V otevřeném dopise velvyslanci České
republiky, Slovenska, Polska, Bulharska,
Rumunska, Maďarska, Slovinska, Estonska,
Lotyšska a Litvy ostře vystoupili proti
internetovému portálu, který má shromažďovat
negativní zkušenosti s imigranty v Nizozemsku.
Proti portálu vystoupil i předseda Evropského
parlamentu (EP), jenž bude záležitost řešit
s komisařkou pro spravedlnost, základní práva a
občanství Vivianne Reding.  Nizozemský premiér
uvedl, že k portálu nebude zaujímat žádné
stanovisko.

Jižní Súdán obvinil Súdán z porušení týden
staré dohody o neútočení
Jižní Súdán obvinil súdánskou armádu z
bombardování města Jau v pohraniční oblasti, o
kteoru oba státy vedou spor. Podle Jižního Súdánu
byly zabiti jihosúdánští vojáci a došlo k porušení
dohody, kterou oba státy podepsaly minulý týden.
Súdán obvinění zcela popřel a reagoval tím, že
dohodu dodržuje.

EU: "Situaci v Kosovu nevyřeší referendum, ale
dialog"
Mluvčí vysoké představitelky EU pro zahraniční
politiku Maja Kocijancic pro srbské rádio B92
uvedla, že EU se domnívá, že přínosnější než
srbské referendum v severním Kosovu by byl

dialog. Podle EU existuje v Kosovu "konkrétní
situace, která vyžaduje řešení" a situaci nevyřeší
"barikády a referenda, ale dialog a konsultace".

Itálie odstoupila od soutěže o pořádání
Olympijských her v roce 2020
Důvodem je dle italského premiéra Maria Monti
nynější kritická situace italské ekonomiky, kterou
by nejisté náklady a rizika spojená se závazkem
Olympijských her mohly poškodit. Tento krok
ukončil dvouletou kampaň Říma za pořádání této
mezinárodní akce. V soutěži nyní zůstává 5
dalších měst - Baku, Dauhá, Istanbul, Madrid a
Tokio.

Chorvatská úsporná opatření se nedotýkají
katolické církve, lidé se proti tomu bouří
Chorvati kritizují nový vládní návrh rozpočtu, který
v rámci úspor omezuje výdaje
na vzdělávání, zdravotnictví či sociální systém, ale
neomezuje výdaje pro katolickou církev.
Chorvatská vláda se brání tím, že je vázána
mezinárodní smlouvou s Vatikánem, kterou je
nucena respektovat. Kritici ovšem namítají, že
v článku 15/II dohody mezi Svatým stolcem
a Chorvatskou republikou je řečeno, že v případě
změny zásadních okolností je možné zahájit
jednání o nových podmínkách dohody - podle
kritiků je pak současná ekonomická situace v
Evropě dostatečným důvodem a naplňuje
podmínky stanovené v této dohodě.

Dohoda EU o finanční pomoci Řecku
pravděpodobně nebude ujednána v tomto
týdnu
Řecká vládní koalice se dnes snažila přesvědčit
své skeptické partnery v Evropské unii (EU) o tom,
že splní požadované závazky, jako nalezení
dalších 325 milionů eur v úsporách, bez nichž zemi
nebude poskytnuta další finanční pomoc. Komisař
pro hospodářské a finanční záležitosti Olli Rehn
uvedl, že schůze ministrů financí eurozóny, která
se má odehrát ve středu je pro Řecko "zásadní" a
mělo by dojít k finalizací dohody o nových úvěrech
o objemu 130 miliard eur a odpisu části stávajícího
dluhu v objemu 130 miliard eur. Dle zdroje
agentury AFP ale k finální dohodě ministrů ve
středu nedojde a schůzi může zastoupit
telekonference, neboť dokumenty o konečné
dohodě nejsou připravené.

Francouzský prezident Sarkozy bude
pravděpodobně kandidovat v příštích
prezidentských volbách
První kolo voleb proběhne 22. dubna, úřadující
prezident Nicolas Sarkozy by měl oficiálně potvrdit
svou kandidaturu ve středu. Dle průzkumu je nyní
favoritem na příští hlavu státu socialista Francois
Hollande, jenž již započal svou předvolební
kampaň. Francouzský premiér Francois Fillon, jenž
podporuje kandidaturu úřadujícího prezidenta však
prohlásil, že "boj není u konce." Účast na
předvolební kampani pana Sarkozyho potvrdila i
německá kancléřka Angela Merkel. 

Řecká ekonomika ve 4. čtvrtletí 2011 poklesla o
7%
Řecká ekonomika, která se nachází v recesi již
pátým rokem ve 4. čtvrtletí poklesla o 7% oproti
předešlému roku. V prohlášení to uvedl řecký
statistický úřad. Lucemburský ministr Luc Frieden
komentoval situaci v zemi, která nyní pracuje na
získání finanční pomoci od veřejných věřitelů -
Evropské unie (EU) a Mezinárodního měnového
fondu (MMF), že pokud Řecko nesplní předložené
požadavky, mělo by opustit eurozónu. Před
návratem k drachmě již v minulosti varoval šéf
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řecké centrální banky.

Předsedkyně Turecké asociace obchodu a
průmyslu: "Turecko se každým dnem vzdaluje
od právního státu"
Předsedkyně Turecké asociace obchodu a
průmyslu (TÜS

Evropská komise sestavila seznam nejvíce
ohrožených zemí EU z hlediska hospodářské
krize
Odborníci ve spolupráci a  Evropskou komisí (EK)
sestavili seznam zemí Evropské unie (EU), které
jsou nejvíce ohroženy hospodářskými a sociálními
otřesy - v čele tohoto seznamu se
nacházejí Itálie, Španělsko, Maďarsko a
Kypr. Země jsou hodnoceny podle
deseti klíčových ekonomických parametrů, včetně
množství veřejných prostředků a závazků,
makroekonomické situace a dynamiky jejího
vývoje, hodnoty pracovní síly, daňového systému
a sociálních jistot. Spojené království, Francie,
Belgie, Bulharsko a Slovinsko se dle expertů
nacházejí "v oblasti hospodářského rizika."
Očekává se, že černá listina bude
předložena poslancům Evropského parlamentu
(EP) ve Štrasburku evropským komisařem
pro hospodářské a finanční záležitosti, jímž je
Olli Rehn.

Napětí mezi německou ambasádou a lídrem
srbské opozice
Lídr Demokratické strany Srbska
Vojislav Koštunica obvinil německého velvyslance
ze "zpronevěry důvěry", která mu byla Srbskem
udělena. Podle slov šéfa Demokratické strany
Srbska by se německý velvyslanec Wolfram Maas
měl buď naučit "základním řádům" a nebo ihned
opustit Bělehrad. "Zajímalo, kde pan Maas, jako
Němec, vzal právo označit mě, vůdce opoziční
strany, za lháře a požaduji okamžitou omluvu,"
uvedl Vojislav Koštunica v tisku. Stejně tak lídr
opozice prohlásil, že pokud bude toto dovoleno
velvyslanci Německa dnes, zítra bude ve jménu
své země "ještě více arogantní". Německý
velvyslanec totiž reagoval na tvrzení
Vojislava Koštunici, který dříve prohlásil, že
Srbsko přichází o peníze naplňováním Dohody o
stabilizaci a přidružení k EU, slovy: "Kdo tohle
tvrdí, buď neví, o co jde, nebo prostě lže. Za tři
roky naplňování této dohody Srbsko utratilo 500
milionů eur a získalo 1,5 miliardy eur."

Česká republika podpořila Turecko ve snaze
regionálně řešit situaci v Sýrii
Prezident České republiky Václav Klaus v rámci
své návštěvy v Turecku podpořil turecké snahy o
vyřešení nepokojů a povstání v Sýrii, přičemž by
dle jeho slov mělo mít přednost domácí a

regionální řešení. "Čím je člověk dál, tím
zjednodušeněji danou situaci vidí," uvedl český
prezident. Turecko již dříve oznámilo, že po
selhání jednání o Sýrii v OSN a neúspěchu
pozorovatelské mise Ligy arabských států zahájí
vlastní iniciativu například v podobě chystané
mezinárodní konference o Sýrii. Stejně tak má
příští týden v Tunisku zasednout "skupina přátel
Sýrie" složená ze států, které podporují syrskou
opozici.

Český prezident v Turecku: "vstup Turecka do
EU by Evropu probudil a pomohl by jí"
V rámci své návštěvy v Turecku prezident České
republiky Václav Klaus uvedl, že Evropa potřebuje
změnu a probuzení, které by mohl přinést vstup
Turecka do EU. Český prezident dále uvedl, že je
proti tomu, aby EU bránila Turecku ve vstupu kvůli
dluhové krizi. Turecký prezident Abdullah Gül pak
upozornil na to, že kritika českého prezdienta
některých kroků EU se dnes ukazuje jako správná.
Do Turecka spolu s českým prezidentem dorazila i
delegace asi 60 podnikatelů, což podle prezidenta
Václava Klause potvrzuje velký obchodní zájem ze
strany České republiky.

Delegace CARICOM na návštěvě Haiti
Delegace vedená hlavou organizace a
prezidentem Surinamu Desi Butersem v pondělí
započala návštěvu Haiti, aby stanovila priority a
určila povahu pomoci státu, který byl v roce 2010
zasažen ničivým zemětřesením. Delegace by měla
určit, jak CARICOM Haiti pomůže ve věci
rekonstrukce a rozvoje. Dalším bodem by mělo být
prozkoumání možností, díky kterým by se posílila
účast Haiti v CARICOM. Delegace se během
návštěvy setká s prezidentem Haiti Michelem
Martellym, premiérem Conille Garrym a se členy
vlády.

Přes 20 milionů voličských registrací v USA
obsahuje závažné chyby
Americké výzkumné pracoviště Pew Center
odhalilo závažné chyby u více než 20 milionů
voličských registrací. Stále je registrováno přes 1,8
milionu mrtvých voličů a 2,7 milionu voličů je
registrováno ve více státech. Ačkoli to znamená,
že každá osmá registrace je chybná, vědci
nedomnívají, že by šlo o rozsáhlý podvod. Problém
prý tvoří spíše zastaralost registračního systému.

Americké státy New Jersey a Washington
schválily zákon o sňatcích homosexuálních
párů
Senát státu New Jersey schválil zákon, který
umožňuje sňatek dvou osob stejného pohlaví,
poměrem hlasů 24 ku 16. Guvernér New Jersey
Chris Christie ovšem schválení senátem
nepovažuje za dostatečné k legitimizaci tohoto

zákona a požaduje vypsání referenda.
Washingtonský guvernér Chris Gregoire tento
zákon podepsal.

Druhé kolo licencování průzkumu zásob ropy a
zemního plynu na Kypru zahájeno
Kypr zahájil druhé kolo udělování licencí pro
pobřežní průzkumné vrty ve své
výlučné ekonomické zóně (EEZ). Oznámilo to na
svých webových stránkách kyperské ministerstvo
obchodu s lhůtou 90 dnů pro zažádání o licenci.
Průzkum bude umožněn v 12 ze 13 sektrů, které
celkem tvoří 51 000 čtverečních kilometrů na jih a
jihovýchod od ostrova. V prvním kole licencování v
roce 2007 měla zájem pouze americká společnost
Noble Energy, která loni zahájila průzkumné vrty v
sektoru 12, který se nachází v sousedství
izraelských nalezišť a zjistila obrovské zásoby
zemního plynu, od kterých kyperská vláda očekává
výrazné zlepšení ekonomické situace a také to, že
by se Kypr, který je závislý na dovozu ropy, mohl
stát energeticky soběstačný. Jen v sektoru 12 EEZ
se zásoby zemního plynu odhadují na 5-8 miliard
metrů krychlových zemního plynu. Na Kypr v tomto
týdnu míří i izraelský premiér Benjamin Netanyahu
na jednodenní návštěvu, při které má historicky
poprvé otevřít otázku izraelsko-kyperské
energetické spolupráce. Stejně tak ale průzkumné
vrty zvyšují napětí s Tureckem, které uznává
existenci Severokyperské turecké republiky a
zpochybňuje nároky Kyperské republiky na těžbu v
těchto oblastech.

Stávka policistů Rio de Janeira je u konce
Stává se tak jen pár dní před začátkem
světoznámého karnevalu v Rio de Janeiru. Její
konec byl odhlasován včera úředníky Unie policistů
a hasičů. Stávka v Rio de Janeiru neměla tak silný
dopad na veřejnost, jako akce ve státě Bahia, kde
kvůli stávce policistů vypukly nepokoje a během 10
dnů zemřelo na 150 lidí. Dopad nebyl tak silný
hlavně z důvodu odklonu civilních policistů od
akce. Civilní policisté se tak rozhodli pouhé 2 dny
po začátku stávky. 

Brazílie by chtěla zvýšit svůj export do Číny
Brazílie požádala Čínu, aby otevřela svůj trh
většímu množství brazilských výrobků. Brazílie se
tak snaží proniknout k zemi, která je jejím hlavním
obchodním partnerem. Brazílie dále požádala
Čínu, aby snížila počet nízkonákladových výrobků
exportovaných do Brazílie. Ty totiž ubližují
výrobnímu sektoru této latinskoamerické země.
Tyto témata byla diskutována u příležitosti
návštěvy čínského vice- prezidenta Wang Qishan v
Brazílii.
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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, 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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