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Maďarsko chce znovuobnovit jednání s
Evropskou komisí a MMF
"Země doufá v obnovení rozhovorů s Evropskou
komisí (EK) a Mezinárodním měnovým fondem
(MMF) ve věci poskytnutí finanční pomoci zemi již
během března," uvedl šéf maďarské
diplomacie Janos Martonyi. V rámci své návštěvy
České republiky diplomat uvedl, že "země splnila
všechny podmínky Evropské unie (EU)". Země
nyní k řešení své ekonomické situace potřebuje
půjčku o objemu 15-20 miliard eur.

Čínský viceprezident v Turecku: "Čína
podporuje arabský mírový plán"
Čínský viceprezident Xi Jinping navštívil Turecko,
kde s tureckými představiteli jednal o situaci v Sýrii
a prohlásil, že Čína podporuje mírový plán Arabské
ligy. Podle analytiků, kteří označují čínské jednání
za "protichůdné", se jedná o strategii, která se
snaží vyhnou tomu, aby situaci v Sýrii řešilo OSN,
které dlouhodobě Čína i Rusko považují za
"nástroj Západu k intervenování". Čína tak dle
komentátorů stojí o zprostředkování příměří v Sýrii,
ovšem obává se toho, že by OSN zaštítilo
vojenskou intervenci stejně, jako tomu došlo v
Libyi. Podle OSN bylo v Sýrii  v roce 2011 zabito
nejméně 5400 lidí a do Turecka již upchlo 10 000
Syřanů. O "možném posunu v postoji Číny" již
dříve informoval generální tajemník Ligy arabských
států Nabil Elaraby.

Írán klade podmínky pro znovuobnovení
dodávek ropy do Evropy
Poté, co Írán v neděli zastavil dodávky ropy do
Velké Británie a Francie, dnes uvedl íránský mluvčí
ministerstva zahraničních věcí Ramin
Mehmanparast, že země požaduje záruky
platebních smluv, dlouhodobé kontrakty a zákaz
jednostranného vypovídání smluv kupující stranou.
To vše má být zváženo, pokud si Evropa přeje
zachovat obchodní vztahy s Íránem. Tyto
podmínky byly uvedeny během setkání s šesti
ambasadory z evropských zemí dnes v Teheránu.

Francouzský parlament schválil financování
evropského záchranného fondu 
Národní shromáždění (dolní komora
francouzského parlamentu) dnes schválilo
financování trvalého evropského záchranného
fondu, známým jako Evropský stabilizační
mechanismus (ESM) a další úsporná opatření.
Tato opatření upraveného rozpočtu pro rok 2012
zahrnují prudký nárůst daně z přidané
hodnoty zaměřené na snížení francouzského
státního dluhu.

Zvažuje se podstatné zmenšení projektu
Nabucco
Konsorcium Nabucco zvažuje podstatné zmenšení
projektu Nabucco, kter původně plánoval
postavení plynovodu pro ázerbájdžánský zemní
plyn z východní hranice Turecka až do Rakouska,
a to podle Wallstreet Journal kvůli prozatím malé
produkci zemního plynu. Původní projekt Nabucco
počítal s 3900 km dlouhým potrubím s kapacitou
31 miliard krychlových metrů, zatímco nově
zvažovaná úprava zmenšuje kapacitu potrubí o
polovinu a plynovod by měl vést pouze z Bulharska
do Rakouska.

Jednání mezi Kosovem a Srbskem bylo z
technických důvodů odloženo
Jednání, které mělo proběhnout již dnes společně
s mediátorem Evropské unie (EU) Robertem
Cooperem, neboť Kosovo se kvůli technickým
neshodám nebylo schopno plně zapojit. V
souvislosti s nedávným rozhodnutím kosovského

premiéra srbský představitel Borko Stefanovic
uvedl, že Srbsko nebude akceptovat reprezentaci
Kosova, neboť by to dle něj bylo vyjádření jakéhosi
uznání kosovské nezávislosti srbskou stranou.

Muslimské bratrstvo chce, aby egyptský
prezident měl "islámské pozadí"
Egyptské Muslimské bratrstvo chce, aby se novým
egyptským prezidentem stal člověk s "islámským
pozadím", oznámil to vůdce bratrstva Mohamed
Badie s tím, že jméno kandidáta ještě není jisté.
Podle analytiků tak Muslimské bratrstvo nepřímo
naznačilo, že nebude podporovat liberálního
prezidentského kandidáta Amr Moussu, který
působil jako generální tajemník Ligy arabských
států.

Srbský ministr obrny v České republice - Češi
podporují Srby v získání statusu kandidátské
země a obě země podepsaly vojenskou dohodu
Srbský ministr obrany Dragan Sutanovac jednal s
českým protějškem Alexandrem Vondrou během
jeho jednodenní návštěvy České republiky. Oba
představitelé  diskutovali kooperaci zmíněných
zemí na poli obrany a vyměnili si zkušenosti v
oblasti reforem systémů obrany. Obě země mezi
sebou také podepsaly dohodu o ochraně proti
zbraním hromadného ničení. Později se srbský
představitel setkal také s českým ministrem
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.
Česká republika podporuje Srbsko v získání
statutu kandidátské země Evropské unie (EU).

Německý ministr zahraničí: "Evropa zavede
další sankce vůči Sýrii"
Stanovisko dnes sdělil německý ministr
zahraničních věcí  Guido Westerwelle . Plánované
sankce by měly být zavedeny již v příštím týdnu,
neboť dle jeho slov "násilí ve zmíněné zemi
přetrvává". Typ sankci nebyl prozatím
specifikován.

Libyjská armáda varuje před intervencí v
konfliktu mezi etniky Tibu a Zwai 
Velitel vznikajících libyjských ozbrojených sil
Yousef al-Mangoush v rozhovoru pro agenturu
Reuters uvedl, že libyjská armáda bude
intervenovat na jihovýchodě Libye, kde probíhají
boje mezi Zwai a Tibu, pokud boje nebudou
ukončeny. Podle jeho slov byla mezi oběma etniky
již v neděli uzavřena dohoda, ovšem včera opět
došlo k dalším silným srážkám.

Mexický Pemex údajně neví o nalezištích ropy
na hranicích s USA
Státní mexická ropná společnost Pemex uvedla, že
jí nejsou známa žádná naleziště ropy, která by
vedla hranicí mezi Mexikem a USA na území
Mexického zálivu. To také potvrdil ředitel
společnosti společnosti José Suárez Coppel, podle
kterého ,,Pemex nemá žádné důkazy o výskytu
ropy na daném území". Tato zpráva vyšla najevo
pouhý den po té, co Mexiko a USA podepsaly
smlouvu o zužitkování a těžbě ropy, která se
nachází právě na hranicích mezi zeměmi v oblasti
Mexického zálivu.

Jemenský viceprezident byl zvolen za nového
prezidenta Jemenu
Volby v Jemenu potvrdily jediného kandidáta na
nástupce bývalého prezidenta Ali Abdullah Saleha,
který vládl v zemi 33 let. Novým prezidentem
je Abd-Rabbu Mansour
Hadi, viceprezident Abd-Rabbu Mansour Hadi,
který již na přelomu prosince a listopadu 2011
převzal prezidentské pravomoci. Přesto doposud
příbuzní prezidenta Saleha velí klíčovým

vojenským jednotkám a bezpečnostním službám.

Červený kříž žádá o určení vybraných hodin
pro příměří v Sýrii
Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC)
oznámil, že požádal syrskou vládu a povstalce,
aby se dohodly na příměří, které by umožnilo
zajistit nejnutnější zdravotní péči. Podle prezidenta
ICRC Jakoba Kellenbergera by příměří mělo trvat
každý den v rozsahu nejméně 2 hodin, aby
dobrovolníci Červeného kříže ale i Červeného
půlměsíce mohli do nejvíce zasažených oblastí boji
dopravit potřebnou pomoc a evakuovat zraněné a
nemocné.

Saúdská Arábie jmenovala poprvé od roku
1990 svého velvyslance do Iráku
Saúdská Arábie jmenovala poprvé od roku 1990
svého velvyslance pro Irák, oznámil to
saúdskoarabský ministr zahraničí Hoshiyar Zebari.
Saúdská Arábie má s Irákem, který vede převážně
šíitská vláda, velmi problematické vztahy, a není
jedinou zemí s tímto problémem. Irák má v březnu
pořádat summit Ligy arabských států, který byl již
dvakrát odložen kvůli neshodám Iráku s jinými
sunnitskými státy Perského zálivu po zákroku
sunnitské vlády Bahrajnu proti šíitským
demonstrantům.

Írán varuje před zastavením vývozu své ropy
evropské země, které doposud nezaujaly k
íránské ropě jasný postoj
Íránský ministr pro ropný průmysl Rostam Qasemi
oznámil, že evropské země, které doposud jasně
nedeklarovaly svůj postoj k dovozu íránské ropy,
by mohly být dalšími, na které Írán uvalí embargo a
zastaví vývoz ropy. Írán již zastavil vývoz ropy do
Francie a Spojeného království a stejně tak Česká
republika, Nizozemsko a Belgie zastavili dovoz
íránské ropy.

"Portugalsko na správné cestě ve věci řešení
státního deficitu," tvrdí místní analytici
Ačkoliv výsledky státních podniků v roce 2011 byly
slabší, než se očekávalo, místní analytici věří v
pokrok v otázce zadlužení země. Dle jejich názoru
se portugalské vládě podaří splnit podmínky
dohody s Mezinárodním měnovým fondem (MMF)
a Evropskou unii (EU) a snížit zadlužení země na
106,8% HDP již v tomto roce. Mezitím analýza
deníku New York Times z minulého týdne
odhaluje, že od získání finanční pomoci zadlužení
země vzrostlo a v příštím roce by mělo dosáhnout
až 118% HDP. Dle názoru portugalského analytika
ES Research Tiago Lavradora však tato analýza
nebrala v potaz data z posledního čtvrtelí roku
2011 a nynější prognozy zadlužení se dle něj
pohybují okolo 102-109% HDP země.

Irský prezident na návštěve Velké Británie
Irský prezident Michael D Higgins v úterý navštívil
Velkou Británii poprvé od nástupu do úřadu.
Nejedná se však o státní návštěvu a prezident se
nesetká s žádným představitelem královské rodiny.
1. oficiální návštěva irského státníka od vyhlášení
nezávislosti Irska se očekává v následujících 3
letech. V loňském roce vykonala britská královna
1. oficiální návštěvu Irska.

Do Kosova dorazila delegace MMF, bude
hodnotit pokrok země
Delegace Mezinárodního měnového fondu (MMF)
zůstane v zemi do 5. března. Během této doby
bude zahájena diskuse s rozpočtovými
organizacemi. Kosovský ministr financí vyjádřil
optimismus ohledně možného opětovného získání
přístupu k finančním prostředkům této mise.
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Delegace by měla zhodnotit monitorování země,
na kterém se obě strany dohodly v červnu 2011.
Dle ministra země splnila všechny požadavky
instituce a získá pozitivní ohodnocení.

Řecko a Kypr se budou nadále vzájemně
podporovat
"Země (Řecko a Kypr )se vzájemně podporují a
budou schopny čelit nebezpečím v obou státech",
vyjádřili představitel Kypru Yiannakis Omirou a
řecký politický vůdce strany Nová demokracie
Antonis Samaras. Obě země mají prohloubit
koordinaci ve věci využivání svých národních
rezerv ve svých výlučných ekonomických zonach.
V této věci panuje spor mezi Kyprem a Tureckem. 

Zástupce OSN se setkal s makedonským
premiérem
Zvláštní zástupce OSN ve věci sporu o
pojmenování mezi Makedonii Řeckem Matthew
Nimetz se setkal s makedonským premiérem, jímž
je Nikola Gruevski. Zástupce OSN uvedl, že
"nenabídl řešení sporu, neboť ještě nepřišel
správný čas". Dříve Řecko vyzvalo Makedonii k
dalším rozhovorům o tomto sporu.

Podle průzkumů by prezidentské volby v
Mexiku mohl vyhrát kandidát Enrique Pe
Prezidentský kandidát koalice Ústavní revoluční
strany ( PRI) a Zelených ekologů ( PVEM)
Enrique Pe

Chile uzavřelo své hranice s Peru kvůli
nášlapným minám
Hlavní hraniční přechody mezi zeměmi byly
zavřeny po té, co prudké deště smyly nášlapné
miny na cesty. Úředníci netuší, kolik min takto
mohlo změnit své stanoviště. Podle expertů pro
likvidaci vojenských bomb by se mohlo jednat o 4
kusy trhaviny. V 70. letech minulého století byly
miny položeny do oblasti hranic z důvodu
vyostřených vztahů mezi Chile a Peru. V poslední
době se vláda snaží o vyčištění oblasti. Tak prudké
deště jsou v této oblasti velmi neobvyklé. Jedná se
totiž o jednu z nejsušších oblastí Latinské Ameriky.

Maďarský parlament schválil rezoluci o
fiskálním paktu EU
Maďarský parlament v pondělí bez problémů
schválil rezoluci, která umožňuje Budapešti zapojit
se do nového fiskálního paktu Evropské unie (EU),
který odsouhlasila podepsat většina členských
zemí. Smlouva od signatářů požaduje, aby zavedli
tzv. "zlaté pravidlo" vyrovnaných rozpočtů do svých
národních ústav. Premiér Viktor Orbán v
parlamentu uvedl, že všechny body paktu jsou pro
Maďarsko přijatelné.

Stávka zaměstnanců letiště Frankfurt nad
Mohanem potrvá celý pracovní týden
Potvrdily to odbory v rámci zvýšení tlaku ohledně
požadavků na lepší pracovní ohodnocení. Toto
největší německé letiště se stávkou zabývá již 2.
týden, pro odbory prozatím bezvýsledně. Dle nové
zprávy společnosti Fraport zaměstnanci požadují
navýšení mezd o 25-50% v závislosti na
zkušenostech pracovníka, dalších finančních
bonusech a zkrácení pracovní doby.

Ministři financí eurozóny se dohodli na 2.
záchranném balíčku pro Řecko
Po dvanáctihodinovém jednání v Bruselu v úterý
ráno šéf "euroskupiny" Jean- Claude Juncker
potvrdil shodu na poskytnutí Řecku další finanční
pomoci o objemu min. 130 miliard eur. V rámci této
pomoci bude asi 30 miliard poskytnuto jako
garance pro investory, která má podnítit výměnu
části řeckých dluhopisů. Pan Juncker také dodal,
že finanční pomoc si bere za úkol především
zajištění toho, aby Řecko zůstalo v eurozóně.
Soukromí věřitelé (především banky) se dohodli na
odpisu řeckého dluhu o 53,5%, tedy částce o
objemu 107 miliard eur. Díky tomuto snížení dluhu
by se Řecku dle představitelů eurozóny mělo
podařit snížit státní deficit na 120% HDP do roku
2020, z nynějších 160%. Evropský komisař pro
ekonomické záležitosti Olli Rehn uvedl, že plán na
záchranu ekonomické situace Řecka počítá se
zavedením trvalé mise Evropské komise (EK) v
této zemi, společně se zavedením větších
pravomocí v rámci kontroly nad řeckými financemi.

Turecký ministr zahraničí kritizoval fungování
Rady bezpečnosti OSN
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu uvedl,
že zablokování rezoluce Rady bezpečnosti OSN
Ruskem a Čínou "nabádalo" syrský režim ke
zvýšení útoků na její disidenty, neboť syrská vláda
se nyní pravděpodobně domnívá, že mezinárodní
společenství nepodnikne v této věci žádné kroky.
Takovýto názor projevil ministr ve městě Los
Cabos v Mexiku, kde se účastní jednání skupiny
G-20. Ministr dále obvinil OSN z její
neúčinnosti v období po skončení studené války,
díky své závislosti na hlasování pěti stálých členů.
Zároveň vyzdvihl skupinu G-20 pro její
"více obecnou povahu."

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.
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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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

