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Rusko modernizovalo radary v Sýrii za účelem
varování před útokem ze strany USA nebo
Izraele
Izraelská média v pondělí informovala o tom, že
Rusko provedlo modernizaci své radiolokační
stanice, nacházející se na jih od Damašku, s cílem
účinnějšího varování před možnými útoky na Sýrii
a Írán. Pokrytí radaru tak bylo rozšířeno na celé
území Izraele a Jordánska, perský záliv Aqaba a
sever Saúdské Arábie. Rusko vybavilo
dodatečným zařízením také syrský radar na
libanonském území a zavedlo výměnu údajů mezi
oběma radarovými stanicemi. Podle izraelského
portálu DEBKAfile je Rusko nyní schopné
kontrolovat pohyby izraelských a amerických lodí a
letadel ve východním Středomoří až po Kypr a
Řecko. Ruský premiér Vladimir Putin v pondělí
vyjádřil znepokojení nad rostoucí hrozbou
vojenského útoku na Írán, který je stále častěji
ohlašován jako možnost zvažovaná izraelskými
a americkými vojenskými plány, a zároveň varoval
před "libyjským scénářem" vývoje v Sýrii.

KLDR souhlasila se zastavením procesu
obohacování uranu
Dalším výsledkem jednání s USA bylo také
pozastavení testů raket dlouhého doletu, které jsou
potenciálními nosiči jaderných hlavic.
Severokorejská vláda prý dále souhlasila se
vstupem inspektorů Organizace spojených národů,
potažmo MAAE, aby kontrolovali dodržování
dohody v reaktoru v Yongbyonu. Na oplátku
dostane KLDR 240 000 tun potravin ve formě
humanitární pomoci od USA.

Bulharský prezident podnikl neplánovanou
cestu do Afghánistánu
Bulharský prezident Rosen Plevneliev podnikl ve
středu neplánovanou návštěvu Afghánistánu.
Jedná se o jeho druhou zahraniční cestu po
návštěvě v Bruselu.
Bulharský prezident byl přijat prezidentem
Afghánistánu Hamidem Karzaim, s nímž projednali
mimo jiné otázku spolupráce mezi Bulharskem a
Afghánistánem v boji proti obchodu s drogami a
ilegální imigraci. Jedním z témat byla také práce
bulharské vojenské mise v rámci jednotek ISAF
vedených NATO. Bulharsko má v současné době v
Afghánistánu asi 600 vojáků, kteří střeží letiště
v Kábulu a Kandaháru, a lékařskou jednotku v
provincii Herat.

Ukrajina může řešit obchodní spor s Ruskem
ve WTO
Ukrajina může požádat Světovou obchodní
organizaci o pomoc při vyřešení jejího obchodního
konfliktu s Ruskem týkajícího se kvality
ukrajinských sýrů. Informoval o tom ve středu
ukrajinský ministr pro zemědělskou politiku a
výživu Nikolai Prisyazhnyuk. Apelace však bude
dle jeho slov možná až v červenci, kdy Rusko
získá stav právoplatného člena
WTO. Ukrajina tvrdí, že zákaz dovozu ukrajinských
sýrů zavedený Ruskem je
neopodstatněný. Na středečním zasedání vlády
ukrajinský premiér Nikolaj Azarov navrhl rozšířit
finanční pomoci výrobcům mléčných produktů,
kterých se zákaz prodeje do Ruska dotýká.

Gruzie zrušila vízovou povinnost pro občany
Ruska
Gruzínský prezident Michail Saakašvili podepsal
nařízení, na základě kterého bude ruským
občanům umožněn vstup do země bez víza. Toto
rozhodnutí je účinné od středy 29. února a
podle vyjádření gruzínských úřadů
výrazně usnadní lidské, ekonomické a humanitární

kontakty mezi obyvateli Gruzie a Ruské federace.
Ke zjednodušení vízového styku s Ruskem došlo
již v říjnu 2010, kdy bylo občanům
severokavkazských republik federace dovoleno
vstupovat do Gruzie bez víza přes kontrolní bod ve
městě Kazbegi a zůstat v zemi po dobu 90 dnů.

Dominikánské autority oznámily rekonstrukci
americké námořní základny
Podle dominikánských autorit se nebude jednat
vybudování americké námořní základny na ostrově
Saona. Zdůraznily, že se provede pouhá
rekonstrukce zařízení, které na ostrově stojí od
roku 1961. Ministr pro životní prostředí a přírodní
zdroje Ernesto Reyna oznámil, že rekonstrukce
bude provedena tak, aby nepoškodila zdejší
přírodu. Proti americké námořní základně se bouřili
politici i sociální organizace.

Hlava ukrajinské Centrální volební komise bude
sledovat průběh voleb v Rusku
Ukrajinská Centrální volební komise včera
informovala o tom, že se její předseda Vladimir
Shapoval na základě dvoustranné dohody o
spolupráci mezi orgány volebních řízení zúčastní
jako pozorovatel prezidentských voleb v Rusku,
které proběhnou tuto neděli 4. března.

Guatemalský drogový lord čelí vydání do USA
Jeden z největších guatemalských obchodníků s
drogami Juan Ortiz Lopez čelí vydání do USA, kde
by s ním měl proběhnout soud. Pan Ortiz Lopez,
který byl zatčen v březnu minulého roku
americkými a guatemalskými agenty, se cítí být
nevinný a podle svých slov se hodlá před vydáním
bránit. Federální soud na Floridě ho obvinil z
pašování velkého množství kokainu do Spojených
států. Guatemala, která zaznamenala vzrůstající
vliv mexických drogových kartelů začala proti
drogovému průmyslu výrazně bojovat. Prezident
Oto Pérez Molina pouhý den po své inauguraci
rozhodl, že se do boje proti narkoprůmyslu zapojí i
armáda. 

Spojené království: "Argentina se snaží
zaujmout politiku konfrontace"
To kvůli postoji, který Argentina zaujala ve věci
Falklandských ostrovů. Argentina momentálně
zakázala téměř 20 velkým společnostem, aby
dovážely do země britské zboží. Tento krok je
podle mluvčího britského premiéra Davida
Camerona ,,kontraproduktivní". Podle britského
ministerstva zahraničí tento krok není jen
záležitostí trhu Spojeného království, ale trhu EU
celkově. Spojené království je zároveň jedním z
největších investorů v Argentině. Mluvčí britského
premiéra oznámil, že ,,vytvoření takovýchto bariér
není v zájmu argentinské ekonomiky"

Čína podporuje zaslání humanitární pomoci do
Sýrie
Čínský ministr zahraničí Yang Jiechi oznámil při
jednání s generálním tajemníkem Ligy arabských
států Nabilem Elaraby, že Čína podporuje
mezinárodní úsilí o vyslání humanitární pomoci do
Sýrie v souvislosti s návrhem nové rezoluce Rady
bezpečnosti OSN, která by schvalovala dopravení
humanitární pomoci. Podle čínského ministra
zahraničí je nyní "neodkladným úkolem pro
všechny strany ukončení násilí a zahájení
politického dialogu ve snaze dosáhnout
společného reformního plánu. Generální tajemník
Arabské ligy dříve uvedl, že Čína ztratila svým
vetem k předchozí rezoluci o Sýrii v Radě
bezpečnosti OSN svou diplomatickou kredibilitu v
arabském světě.

Zástupce hlavy Hizballahu: "Jsme připraveni
na protiúder proti Izraeli"
Zástupce libanonského hnutí Hizballah Naim
Qassem uvedl, že izraelský útok na íránský
jaderný program by vedl ke "vzplanutí" celého
Blízkého východu a přensením konfliktu i za
hranice státu Izrael. Šejk Naim Qassem také
prohlásil, že bojovníci hnutí mají v současnosti
mnohem lepší výcvik a výbavu než v roce 2006,
kdy vedl jižní Libanon pod kontrolou Hizballahu
válku s Izraelem, s tím, že je jich několik tisíc a
jsou připraveni na "protiúder" proti Izraeli.

Severní Korea souhlasí s americkými
podmínkami a zahájí vícestranná vyjednávání o
svém jaderném programu
Severní Korea splnila americké podmínky pro
obnovení vícestranného vyjednávání o svém
jaderném programu, které opustila v roce 2009.
Přistoupení na rozhovory o jaderném programu je
podmínkou k získání potravinové pomoci, o kterou
Severní Korea požádala. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton to označila za první
skromný vstřícný krok Severní Koreje, ačkoliv ve
změnu dosavadního postoje věří jen málo
představitelů americké vlády a armády.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
oznámila plánování dalších sankcí vůči Íránu
Ve výboru pro zahraniční vztahy Senátu
Spojených států amerických oznámila americká
ministryně zahraničí, že administrativa prezidenta
Baracka Obamy plánuje uvalení dalších sankcí
vůči Íránu. Především se hodlá zaměřit na
penalizaci nestátních amerických firem a institucí,
které provádí finanční transakce s Íránskou
centrální bankou. Hillary Clinton také oznámila, že
Kongres Spojených států amerických i
administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy jsou v otázce sankcí názorově sjednoceny.

Uganda zákon proti homosexualitě nestáhne
navzdory mezinárodnímu nesouhlasu
V Ugandě, podobně jako ve velké části afrických
zemí, je homosexualita trestným činem. Přestože
mezinárodní společenství vyvíjí na Ugandu tlak,
aby daný zákon zrušila, místní vláda to odmítá.
Podle kritiků by postoj ugandských politiků mohlo
změnit zastavení finanční pomoci, kterou
mezinárodní společenství do Ugandy posílá. Na
základě pohrůžky snížení finanční pomoci vláda
alespoň vyňala ze zákona trest smrti za sexualitu
či nutnost občanů hlásit projevy sexuality policii.

Islamisté si upevnili své místo v egyptském
parlamentu
Freedom and Justice Party (FJP), strana
Muslimského bratrstva, získala většinu v egyptské
horní komoře a zároveň obsadila křeslo jejího
předsedy. Tím se stal Ahmed Fahmi. V horní
komoře má strana 59% křesel, v dolní komoře
43%. Obsazení postu předsedy horní komory
povede podle odborníků k větší kontrole legislativy
Muslimským bratrstvem. Parlament bude v sobotu
sestavovat stočlennou komisi, která bude pracovat
na změně ústavy.

Republikán Mitt Romney vyhrál primárky ve
státech Michigan a Arizona
Těmito vítězstvími se tak ještě více přiblížil k zisku
nominace do prezidentských voleb v USA, které se
uskuteční v listopadu tohoto roku. Republikánský
protikandidát R. Santorum zaostal v Michiganu
pouze o 3%, v Arizoně však již šlo o výrazné
Romneyho vítězství v podobě 20% náskoku.
V současnosti tak Romney jednoznačně vede
s počtem 156 získaných volitelů, druhý je N.
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Gingrich s 38, třetí Santorum s 37 a poslední
prozatím Ron Paul s 27 voliteli. Rozhodující
výsledky se očekávají příští týden, kdy bude
během tzv. „superúterý“ rozděleno v rámci deseti
států téměř 500 dalších volitelských hlasů.

Hillary Clinton: Syrský prezident Assad může
být označen za válečného zločince
Ministryně zahraničí USA tak reagovala na zprávu
Spojených národů, podle které bylo od počátku
povstání proti vládnímu režimu zabito v Sýrii více
než 7500 civilistů. V posledních dnech násilí stále
eskaluje a podle vyjádření místních aktivistů bylo
od neděle zabito či raněno přes sto lidí. Dle zpráv
od opozice i zahraničních novinářů přežívají
civilisté v postižených regionech ve velice špatných
podmínkách. Nedostává se jim pitné vody, jídla ani
potřebného ošetření. Francouzský ministr
zahraničí A. Juppe řekl, že je načase pohnat
syrský režim před Mezinárodní trestní soud a
varoval prezidenta Assada, že se bude zpovídat
spravedlnosti.

Demokratická republika Kongo chce přísněji
kontrolovat vývoz nerostných surovin
Vláda Demokratické republiky Kongo zavedla
omezení, které má limitovat vývoz nerostných
surovin z konfliktních dolů. Obchodníci tak budou
muset prokázat, že suroviny pochází z vládou
schválených dolů. Mezi kontrolované suroviny má
patřit cín, zlato, kobalt a wolfram. „Všechny
suroviny, které budou vyváženy bez příslušných
dokumentů, budou zabaveny a na obchodníky
bude pohlíženo jako na pašeráky,“ uvedl ministr
pro důlní záležitosti Martin Kabwelulu.
Demokratickou republiku Kongo dlouhodobě tíží
konflikty kvůli jejímu nerostnému bohatství.
K pašování surovin přispívají i povstalecké skupiny
okolních států, které jsou v zemi od občanské
války z devadesátých let.

Italský senát ratifikoval smlouvu o přistoupení
Chorvatska do EU
Horní komora italského parlamentu v úterý večer
podpořila většinou hlasů zákon ratifikující smlouvu
o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. stalo se
tak v méně než dvou týdnech od doby, kdy zákon
podpořila dolní komora
parlamentu. Rozhodujícího zasedání se zúčastnil i
mluvčí chorvatského parlamentu Boris Sprem.

Velká Británie zavádí přísnější migrační
pravidla 
Britská vláda uvádí, že imigranti budou v
budoucnosti muset vydělat nejméně 35 tisíc liber,
aby jim bylo umožněno trvale se usadit ve Velké
Británii. Uvedl to britský ministr pro
imigraci Damian Green, jenž také oznámil změnu
migračních pravidel, jejichž cílem je snížení počtu

usazených zahraničních pracovníků a jejich
rodinných příslušníků z 60 na 20 tisíc ročně.
Země také uložila přísnější limity pro množství
neevropských občanů pracujících v této zemi a
snížila počet vydaných víz
pro zaoceánské studenty.

Španělská vláda přehodnocuje cíl
rozpočtového schodku pro rok 2012
Poté, co se země nesetkala s cílem rozpočtového
schodku pro rok 2011, nyní španělský premiér
Mariano Rajoy uvedl, že vláda pravděpodobně
přehodnotí cíl pro letošní rok. Evropská unie (EU)
požaduje snížení deficitu na 4,4% HDP z loňských
8,5%, což by však vyžadovalo další úsporná
opatření. Proti těm dnes protestovala řada
Španělů. Premiér tak uvedl, že země sníží
rozpočtový schodek "jak nejvíce bude moci".
Ekonomika země se v tomto roce pravděpodobně
znovu propadne do recese. 

Finský parlament schválil nový záchranný plán
pro Řecko
Finský parlament schválil nový záchranný plán pro
Řecko o objemu 130 miliard eur. Země tak
následuje rozhodnutí Nizozemska a Německa v
této věci, čímž narůstá pravděpodobnost, že
záchranný plán bude schválen.

Irsko uspořádá referendum o nové fiskální
smlouvě EU
Oznámil to dnes irský premiér Enda Kenny. Dle
jeho názoru bude však v referendu vyjádřen
souhlas s návrhem této smlouvy. O paktu se bude
jednat i během zítřejšího sumitu Evropské unie
(EU). Referendum by dle premiéra mělo Irům dát
příležitost znovu-potvrzení svého závazku vůči
euru, jenž je základním pilířem zdejší hospodářské
strategie.

Francouzský prezident požaduje nový návrh
zákona o popírání arménské genocidy
Reaguje tak na včerejší rozhodnutí Ústavní rady,
která minulý návrh zamítla. Kancelář
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy
rozhodnutí komentovala slovy, že "popírání
genocidy je netolerovatelné a musí být
potrestáno". Francie se kvůli tomuto návrhu
dostala do krize ve vztahu s Tureckem, silně jí
kritizoval také Ázerbájdžán.

Velká Británie vyzývá k přepsání Evropské
úmluvy o lidských právech
Britská vláda požaduje přepsání této úmluvy tak,
aby vnitrostátní soudy získaly větší slovo. Ministři
již dlouho slibovali využít
jejích šestiměsíčního rotujícího předsednictví Rady
Evropy k těmto reformám. Nyní byl
rozeslán poziční dokument s podrobnými plány na

reformu mnohými kritizovaného soudu. Dokument
je tak základem pro jednání s jinými zeměmi na
nadcházejícím sumitu v Brightonu, jenž se
odehraje v dubnu. Britská vláda například
požaduje nový postup, tak aby soud ve Štrasburku
nabízel posudky, které by však nebyly závazné pro
vnitrostátní soudy. Dále požaduje, aby bylo
jmenováno více soudců
pro zabývání se narůstajícím počtem
nevyřešených případů. Dle Britů by měla být také
ustavená nová komise, která by se zabývala
budoucnosti tohoto soudu a zmíněné úmluvy.

Tisíce lidí protestují proti úsporným opatřením
v Evropské unii
Demonstrace se uskutečnily například v Paříži,
Aténách, Lisabonu, Bruselu a několika
španělských městech. Protestují především
studenti a odborové organizace, a to pouze den
před dalším sumitem Evropské unie (EU), jenž se
odehraje v Bruselu. Tento sumit se bude zabývat
především oživením evropských ekonomik a
přísnější rozpočtovou politikou. 25 států by mělo
získat nový návrh fiskálního paktu. Vláda České
republiky se dnes rozhodla tento návrh zatím
nepodpořit, Velká Británie jej vetovala již na
prosincovém sumitu. Protestující požadují
alternativu k výdajovým škrtům.

Jean Claude Juncker: Evropská unie potřebuje
speciálního komisaře pro Řecko
Jean Claude Juncker, šéf skupiny ministrů
financí eurozóny a lucemburský premiér, uvedl,  že
by dle něj měla vzniknout funkce komisaře
Evropské unie (EU), jenž by byl pověřen
úkoly souvisejícími s obnovením komplexní
struktury řeckého hospodářství. Tímto dotyčný
nemyslel návrh rozpočtového komisaře EU pro
Řecko, jenž byl předložen v uběhlých týdnech. Dle
pana Junckera je nutná kontrola zavádění řeckého
úsporného programu. "Musíme kontrolovat
nebo pedagogický podpořit Řecko, nechceme však
urazit zdejší národ." Premiér také uvedl, že
by eurozóna měla co nejrychleji učinit rozhodnutí o
navýšení zdrojů Evropského stabilizačního
mechanismu (ESM). Dle jeho názoru by během
března mělo padnout rozhodnutí, že dočasný
záchranný fond a ESM budou nějakou dobu
pracovat společně.

Řecko snižuje minimální mzdy, začíná další
kolo úsporných opatření
Řecký parlament pozdě v úterý schválil novou
vlnu rozpočtových škrtů o objemu 3,2 miliard eur,
jejichž cílem je získat finanční pomoc eurozóny.
Reformu podpořilo v plném rozsahu 202 z 283
poslanců.
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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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