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USA a Mexiko podepsaly smlouvu o ropných
průzkumech
Smlouva byla podepsána za přítomnosti
mexického prezidenta Felipe Calderóna. Jejím
předmětem je spořádaný přístup k ropným
zdrojům, které se nachází na hranicích USA a
Mexika. Smlouva byla podepsána mexickou
ministryní zahraničí Patricií Espinosa a jejím
americkým protějškem Hillary Clinton. zajišťuje
bezpečnou a účinnou těžbu pohraniční oblasti,
během níž budou těžební společnosti odpovědny
za neznečištění životního prostředí.

Bezpečnost průběhu Olympijských her v
Londýně podpoří rezervní jednotky vojáků
Britský ministr obrany uvedl, že asi 2100 vojáků
bylo povoláno k posílení bezpečnosti v průběhu
nadcházejících Olympijských her v Londýně. V
prosinci loňského roku pan Philip
Hammond potvrdil, že velikost vojenské síly
použité k ochraně průběhu her se dvojnásobně
navýšila oproti původnímu očekávání.

Řecky ortodoxní patriarcha: "Nová turecká
ústava má zajistit větší náboženskou svobodu
v zemi"
Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. se v pondělí
setkal se členy parlamentního podvýboru za
účelem hledání shody všech stran ohledně nové
ústavy, která nahradí tu, jež byla ratifikovaná
v roce 1982. Duchovní vůdce
pravoslavných křesťanů uvedl, že nová turecká
ústava by měla zajistit
větší náboženskou svobodu v zemi pro menšinové
skupiny. Převážně muslimské Turecko má menší
křesťanské a židovské komunity. Duchovní
řekl novinářům, že dává podporuje ústavu, která
zajišťuje stejná práva a
náboženské svobody, včetně znovuotevření řecké
ho pravoslavného semináře, které vzdělával
generace patriarchů.

Francouzské společnosti již začaly s bojkotem
íránské ropy
Uvádí to představitel francouzského ministerstva
zahraničí Vincent Floreani. Brusel uvedl, že sankce
vůči Íránu potrvají do doby, než se země vrátí k
jednáním o svém jaderném programu. Írán již v
neděli uvedl, že zastavil dodávku ropy do Francie a
Velké Británie. 

12 představitelů členských států vyzvalo EU k
otevření trhů pro posílení růstu ekonomik
V době, kdy se ministři financí eurozony setkali v
Aténách kvůli diskusi o možné finanční pomoci
Řecku, 12. vedoucích představitelů vyzvalo
předsedu Evropské rady (ER) Hermana Van
Rompuye a předsedu Evropské komise (EK) José
Manuela Barossu k vytvoření strategie otevřenosti
trhů, která by měla pomoci posílit růst evropských
ekonomik a zabránit jejich další
stagnaci. Dopis vyzývá evropské státy k
deregulaci svých služeb, výzkumu a energetiky a
navazovaní obchodních vztahů s rostoucími
trhy včetně Číny a Ruska. Dopis podepsali
představitelé Velké Británie, Irska, Nizozemí, Itálie,
Španělska, Estonska, Lotyšska, Finska, Švédska,
Polska, České republiky a Slovenska.

Kubánský ministr financí byl jmenován vice-
prezidentem země
Kubánská vláda zvolila Adela Yzquierdu vice
prezidentem země. Ten ale zároveň zůstane
ministrem financí. Tento krok je podle oficiálního
tisku dokladem předesílané restrukturalizace, která
je podpořená hlavou státu, gen. Raúlem Castrem.
Vice- prezident Yzquierda byl ministrem financí

jmenován minulý březen. Jeho hlavním úkolem je
podnítit schválení více, jak 300 reforem, které jsou
důležité pro rozpohybování křehké kubánské
ekonomiky.

Kosovská vláda vyzvala státy EU, aby
nepodpořily udělení kandidátského statusu
Srbsku
Srbský ministr vnitra Ivica Dacic uvedl, že Kosovo
zaslalo dopisy členským státům EU, ve kterých
vyzývá, aby neudělily status kandidátské země EU
Srbsku. Srbská média daný dopis citovala, přičemž
se v něm například uvádí: "Srbsko nese vinu za
nedostatek úspěchu v dialogu." Srbský
ministr Dacic řekl, že dopisy Srbsko považuje za
nátlak a také za důkaz toho, že Kosovo nechce
dosáhnout kompromisu se Srbskem. Již dříve
kosovský ministr zahraničí Enver Hoxhaj při
zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval, aby
Srbsku status nebyl udělen, protože nenaplňuje
dohody s Kosovem a nadále podporuje "kriminální
struktury" na severu Kosova.

V Afghánistánu padli první albánští vojáci
Afghánští policisté dnes bez varování zahájili
střelbu na mezinárodní jednotky u města Spin
Boldak u hranic s Pákistánem v provincii
Kandahár. Při incidentu, k němuž došlo při jednání
o otevření dvou místních škol a zdravotnického
střediska, zahynuli dva důstojníci albánské armády
a jeden voják byl zraněn. Podle albánského
ministerstva obrany jde o první oběti afghánské
války v řadách albánské armády, která má v
Afghánistánu kontingent o síle 265 vojáků.

Do Íránu dorazili vyjednavači MAAE
Pětičlenný tým inspektorů Mezinárodní agentury
pro atomovou energii (MAAE) dorazil do Teheránu,
aby zde zahájil dvoudenní jednání o íránském
jaderném programu, ačkoliv západní diplomaté se
o jednání vyjadřují pesimisticky.

Čínský People's Daily: "Západ se v Sýrii snaží
vyvolat občanskou válku"
Přední čínské noviny People's Daily, které jsou
spojené s Čínskou komunistickou stranou, na své
titulní stránce dnes uvedly, že Západ se snaží v
Sýrii podporou opozice a povstalců vyvolat
občanskou válku, která bude vyžadovat vojenskou
intervenci. 

Nejsilnější opoziční strana Demokratické
republiky Kongo vyzvala své poslance k
bojkotování zasedání Národního shromáždění
Největší opoziční strana Demokratické republiky
Kongo, UDPS, která drží 1/3 všech opozičních
křesel v parlamentu, vyzvala své poslance pod
pohrůžkou vyloučení ze strany k bojkotu
Národního shromáždění kvůli posledním volbám,
které jsou v D. R. Kongo hromadně
zpochybňovány a které vedly i k povolebnímu
násilí. UDPS dokonce svého člena Etienna
Tshisekedi těsně po volbách podpořila, když se
prohlásil prezidentem navzdory prezidentovi
Josephu Kabilovi. Etienn Tshisekedi se nyní
nachází v domácím vězení. Konžský parlament
nyní vede mimořádné zasedání, protože Nejvyšší
soud D. R. Kongo se v současnosti zabývá
stovkami stížností proti průběhu voleb před
vyhlášením jejich končených výsledků, které se
očekávají příští měsíc.

Předseda Africké unie navštíví africké státy se
s probíhajícími konflikty a uspořádá
bezpečnostní summit v Beninu
Předseda Africké unie, prezident Beninu, Yayi
Boni navštíví Súdán, Jižní Súdán, Mali a Libyi, aby

zde vedl přímé rozhovory o zdejších konfliktech.
Stejně tak povede Yayi Boni neformální summit
hlav afrických států v největším městě Beninu,
Cotonu, se zaměřením na bezpečnost, pirátství a
hrozbu islamistického povstání na severu Nigérie.
Oznámil to diplomatický poradce předsedy Africké
unie Mariam Diallo s tím, že Africká unie tak hodlá
hledat možnosti jak efektivně řešit různé krize
prostřednictvím přímých rozhovorů.

Íránské válečné lodě zakotvily v syrském
přístavu Tartous
Dvě íránské válečné lodě, které před dvěma dny
vpluly Suezským průplavem do Středozemního
moře, zakotvily v syrském přístavu Tartous, kde
mají poskytovat výcvik syrským námořním silám na
základě dohody podepsané minulý rok.

Dubajská investiční společnost Abraaj Capital
kupuje britský fond Aureos Capital a rozšiřuje
svůj majetek na 7,5 miliardy dolarů
Největší soukromá investiční společnost Blízkého
východu, dubajský Abraaj Capital uzavřel dohodu
o koupi britského fondu Aureos Capital,
který spravuje majetek ve výši 1,3 miliard eur a
zaměřuje se na expanzi a spekulace s malými a
středními podniky v Asii, Africe a Latinské Americe.
Společnost Abraaj Capital tak nyní vytváří subjekt
s majetkem 7,5 miliardy dolarů.

Generální tajemník Arabské ligy: "Čína a Rusko
by mohly změnit svůj postoj k Sýrii"
Generální tajemník Ligy arabských států Nabil
Elaraby oznámil, že "existují náznaky o možném
posunu v postoji Ruska a Číny k Sýrii, což by dle
jeho slov mohlo být významnou událostí pro
jednání Rady bezpečnosti OSN, kde  Rusko a
Čína již jeden návrh rezoluce o Sýrii vetovaly.

Egypt a Sýrie si navzájem odvolaly své
velvyslance
Egypt včera odvolal svého velvyslance z Damašku,
přičemž egyptské ministerstvo zahraničí
informovalo o tom, že stejný krok učinila i Sýrie a
odvolala svého velvyslance z Káhiry.

Jižní Súdán snižuje výdaje za mzdy pro státní
zaměstnance o 50%
Jižní Súdán rozhodl o plošném snížení státních
výdajů za mzdy pro státní zaměstnance o 50% v
rámci úsporných opatření, které Jižní Súdán
provádí ve snaze kompenzovat ztráty ze zisků z
ropy způsobené problémy s tranzitem ropy přes
Súdán.

Pátý den nepokojů v Senegalu
Senegalské bezpečnostní síly již pátý den vedou
střety s demonstranty v hlavním městě Dakaru a
přilehlých předměstích kvůli kandidatuře
prezidenta Abdoulaye Wade. Kromě pálení
pneumatik a ničení automobilů demonstranti také
postavili barikády na silnicích v blízkosti
prezidentského paláce. Policie demonstrace
potlačuje gumovými projektily a slzným plynem,
zatím zahynulo již 6 lidí.

Dánský ministr pro evropské záležitosti:
"Srbsko učinilo pokrok, práce však ještě není
hotová"
Dánský ministr pro evropské
záležitosti Nicolai Wammen vyjádřil v pondělí
naději, že Srbsku bude poskytnut status
kandidátské země EU již 1. března 2012. Uvedl
také, že "Brusel čekají důležité dny," čímž mínil
dialog mezi Kosovem a Srbskem a rozhodování o
udělení zmíněného statutu zemi.
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Kosovo rozhodlo o účasti na regionálních
fórech
Na zasedání Výboru pro integraci premiér
Kosova Hashim Thaci uvedl den poté, co rozhodl o
účasti Kosova na regionálních fórech, že tento
krok v rámci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.
1244 z roku 1999 neporuší integritu a
suverenitu Kosova jako státu. Dle jeho názoru
budou všechny kroky podniknuty v úzké spolupráci
s Evropskou unii (EU) a USA.

Probíhají rozhovory zástupců eurozóny o
finanční pomoci Řecku 
Ministři financí 17 členským zemí eurozóny se
dnes sešli v Aténách, aby prodiskutovali podmínky
pro 2. záchranný balíček pro Řecko. Řecký ministr
financí Evangelos Venizelos uvedl po příjezdu na
setkání, že zůstává "optimistický", šéfka
Mezinárodního měnového fondu (MMF) pochválila
úsilí Řeků ohledně reorganizace své ekonomiky.
Nizozemský ministr financí Jan Kees De Jager
naopak požaduje aby Evropská unie (EU) a MMF
získaly trvalou kontrolu nad rozhodováním řecké
vlády o příjmech a výdajích státu.

Česká republika, Nizozemsko a Belgie přestaly
kupovat íránskou ropu
Oznámila to v pondělí agentura Reuters s
odkazem na mluvčí Evropské komise (EK) Marlene
Holzner. Evropská unie (EU) se dříve dohodla na
ukončení obchodu s íránskou ropou k 1. červenci
2012 v rámci nových sankcí. V nedělí Írán přestal
dodávat ropu Velké Británii a Francii.

Zaměstnanci letiště Frankfurt nad Mohanem
znova stávkují
Zatím bylo odvoláno na 230 pondělních letů a
odbory uvedly, že stávka pravděpodobně
proběhne i v úterý. Společnost Franport, která řídí
chod letiště, ujistila, že dalších 1250 letů z tohoto
největšího německého letiště proběhne bez
problémů.

Makedonský prezident se setkal s hlavními
představiteli Turecka
Makedonský prezident Gjorge Ivanov navštívil
Istanbul, kde se setkal s tureckým prezidentem a
premiérem, jimiž jsou Abdullah Gül a Recep Tayyip
Erdogan. Obě strany se shodly v názoru, že je jich
společné vztahy a politický dialog byl posílen.
Hlavním tématem byl nadcházející sumit NATO,
jenž se odehraje v Chicagu a integrace Makedonie
v této alianci. Makedonský státník poděkoval
Turecku za podporu v této věci a zdůraznil
přesvědčení, že jeho země splnila všechna kritéria
pro vstup do této aliance.

Litva trvá na tom, aby Srbsko splnilo všechny
podmínky pro získání statutu kandidátské země
EU
Srbští politici komentovali litevské požadavky jako
"politické rozhořčení". Dle jejich názoru je
stanovisko Litvy odůvodněno soutěží kandidátů
obou zemí o zisk postu předsedy Valného
shromáždění OSN. Dle vyjádření Litvy by ovšem
Srbsko mělo nadále pokračovat v normalizaci
vztahů s Kosovem. Jednání mezi oběma
balkánskými státy bude pokračovat již toto úterý.

Nizozemský premiér čelí otázkám Evropského
parlamentu ohledně "anti-imigračního portálu"
Nizozemský premiér Mark Rutte byl předvolán
před Evropský parlament (EP), aby vysvětlil jeho
stanovisko jeho vládního kabinetu ohledně
kontroverzní "anti-imigrační" internetové stránky
politické strany PVV. Tou je pobouřená řada
představitelů Evropské unie (EU). Speciální debata
o této stránce má v EP proběhnout 13. března.

Somálsko dospělo ke kompromisu
Klíčoví představitelé Somálska se dohodli na
ukončení politické krize trvající dvě dekády.
Somálsko by se mohlo stát federací s hlavním
městem Mogadišu. Plán počítá se zavedením
menšího parlamentu, jehož počet členů se sníží na
polovinu, tj. 225 poslanců. Dále by měla vzniknout
horní komora parlamentu, v níž bude zasedat 54
starších. V somálském parlamentu by navíc mělo
být zastoupeno minimálně 30% žen. Dohoda vyšla
z třídenního setkání v polo-autonomní oblasti
Puntland. K vyjednávání ale nebyla přizvána
militantní skupina Al-Shabab, která kontroluje velké
území v centru a jihu Somálska.

Robert Mugabe: „Opozice mě chce zbavit
moci“
Zimbabwský prezident Robert Mugabe obvinil
opoziční stranu Movement for Democratic Change
(MDC) ze snahy znemožnit mu kandidovat
v následujících prezidentských volbách, které jsou
naplánované na letošní rok. Premiér a opoziční
politik Morgan Tsvangirai připravuje změnu ústavy,
která stanovuje časovou hranici prezidentského
funkčního období na deset let. Mugabe setrvává v
úřadu od roku 1980, kdy země získala nezávislost.

Egypt stanovil datum soudu s pracovníky
neziskových organizací
Třiačtyřicet lidí, převážně Američanů a Evropanů,
čelí trestnímu stíhání za údajné nelegální
financování své neziskové činnosti ze zahraničních
zdrojů. Podle vyšetřovatelů působili pracovníci na
území Egypta bez licence. „Tyto organizace
provozovaly svou činnost bez licence a bez
vědomí egyptské vlády,“ uvedl soudce
El-Ashmawi. Soud se má uskutečnit 26. února.

Čínský viceprezident na návštěvě Irska
Čínský viceprezident a pravděpodobný budoucí
vůdce této země Xi Jinping je na třídenní návštěvě
Irska, jejímž hlavním tématem by měl být obchod.
Na svoji jedinou zastávku v EU po návštěvě
Spojených států dorazil viceprezident Xi Jinping s
delegací 150 představitelů čínských společností a
vládních zástupců. Bylo zde podepsáno několik
kontraktů týkajících se exportu a školství. Čínský
viceprezident má dále namířeno do Turecka.

Čínská centrální banka (PBOC) snížila povinné
rezervy komerčním bankám
Navzdory nedávnému zvyšování těchto požadavků
kvůli rostoucí inflaci je nyní podle čínského
ministerstva financí nutné takto podpořit
ekonomiku země, která vlivem globální krize
zpomaluje. Snížením povinných rezerv o 0,5% by
se mělo do čínského finančního systému dostat
celkem 63,5 miliardy USD.

Společnost ExxonMobil pokutována za
překročení emisí oxidu uhličitého
Tento energetický gigant dostal pokutu 2,8 milionu
liber kvůli překročení úrovně emisí oxidu uhličitého
ve své chemické továrně Mosmorran ve Velké
Británii. Jedná se o největší podobnou pokutu v
historii Spojeného království. Toto porušení
nemělo dle Skotské agentury na ochranu životního
prostředí žádný přímí dopad na okolí, nicméně
vedení společnosti pochybení lituje.

Indická policie zadržela dva příslušníky italské
pobřežní stráže
Podle vyjádření indické strany se oba dopustili
střelby po indických rybářích z paluby italského
ropného tankeru. Italští představitelé naopak tvrdí,
že se indické plavidlo chovalo agresivně a
ignorovalo veškerá varování. Tento spor výrazně
ovlivnil diplomatické vztahy obou zemí, přičemž na
italské ministerstvo zahraničí již byl povolán i
italský ambasador z Dillí.

Japonsko a Čína pomohou eurozóně skrze
MMF
Na tom se dnes dohodl japonský ministr financí
Jun Azumi a čínský vicepremiér Wang Qishan.
Minulý měsíc zveřejnili představitelé
Mezinárodního měnového fondu zprávu, ve které
hovoří o potřebě dalších 600 miliard USD na boj
proti krizi v eurozóně. Japonští a čínští zástupci se
však zatím podle oficiálního vyjádření o konkrétní
částce ještě nebavili. Obě země ale shodně tvrdí,
že musí členové eurozóny udělat mnohem více,
aby byla krize zažehnána.
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