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Admirál NATO Stavridis na návštěvě
Makedonie
Admirál James Stavridis, vrchní velitel
spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) a
velitel spojeneckých operací NATO, navštívil
13.-14. března Makedonii. V rámci této návštěvy
se dotyčný setkal s makedonským prezidentem
Gjorgem Ivanovem a ministrem obrany Fatmirem
Besimim. Později také poctí návštěvou premiéra
Nikolu Gruvski a ministra zahraničí Nikolu Poposki.
Tato mise má za cíl připravit, plánovat a provádět
vojenské operace, za účelem splnění politických
cílů aliance.

Srbsko se rozhodlo uspořádat volby 6. května,
do lokálních voleb chce zahrnout obce v
Kosovu
Srbsko se rozhodlo uspořádat parlamentní a
lokální volby 6. května 2012. S výjimkou obcí v
Srbsku předpokládá země dle mluvčí srbského
parlamentu Slavicy Djukic Dejanovic také
uspořádaní voleb v některých obcích v Kosovu.
Mluvčí uvedla, že srbská vláda ve spolupráci
s UNMIK přijme správné kroky, aby k volbám v
Kosovu došlo. Část mezinárodního společenství se
proti tomuto kroku ostře ohradila. Například britský
velvyslanec v Kosovu Ian Cliff uvedl, že tyto volby
na teritoriu Kosova nebudou povoleny. Dle jeho
výpovědi plán Ahtisaari nepočítá s žádným
zvláštním statusem pro sever této země.

Evropský parlament podporuje proces
kosovské integrace do EU
Kosovský ministr zahraničních věcí Enver Hoxhaj
byl ujištěn největšími parlamentními frakcemi
Evropského parlamentu (EP), Evropskou lidovou
stranou (EPP) a Progresivní alianci socialistů a
demokratů v Evropském parlamentu (S&D), že
budou od Srbska žádat, aby se ke Kosovu chovalo
"evropským způsobem". Představitel EPP také
řekl, že parlamentní skupina bude vytvářet tlak na
příslušné mechanismy Evropské unie (EU) pro
novou dynamiku v procesu evropské integrace
Kosova, počínaje liberalizací vízového režimu a
začátkem studie proveditelnosti.

Tvrzení, že bývalý libyjský vůdce Kaddafi
podpořil Sarkozyho může francouzského
prezidenta poškodit v nadcházejících volbách
Podle francouzského investigativního novináře
Fabrice Arfiho přispěl bývalý libyjský plukovník
Muammar Kaddafi sumou 50 milionů eur
francouzskému prezidentu Sarkozymu na
předvolební kampaň v roce 2007. Uvedl tak
pondělní britský deník The Guardian.
Nicolas Sarkozy v tom samém dni informaci
dementoval. Dle některých názorů by tato
neoficiální informace mohla snížit prezidentovy
šance na znovuzvolení.

Jihoafrická republika zvažuje snížit dovoz
íránské ropy
Jihoafrická ministryně pro energetiku Elizabeth
Dipuo Peters uvedla, že země chce do konce
května představit plán na diverzifikaci dovozu ropy.
Írán je předním dodavatelem ropy do Jihoafrické
republiky. a íránská ropa tvoří 29 % veškeré
dovážené ropy do země. Ministryně pro energetiku
přiznala, že jde o reakci na tlak Spojených států
amerických, které sankcionují Írán pro údajný
jaderný program.

Prezident Pobřeží Slonoviny jmenoval nového
premiéra
Bývalý ministr spravedlnosti a vedoucí
prezidentské volební kampaně Jeannot Kouadio
Ahoussou ze strany PDCI, která pomohla

současnému prezidentu Alassane Ouattara k
volebnímu vítězství, se stal podle očekávání
novým premiérem. Jeho úkolem je nyní sestavení
nové vlády. Premiér Ahoussou nahradil ve funkci
Guillauma Sora, který v pondělí po rezignaci svého
kabinetu sám rezignoval.

Ekonomika Nigérie roste rychleji, než se
očekávalo
Růst nigerijské ekonomiky byl v posledním čtvrtletí
minulého roku rychlejší než v předchozích třech
kvartálech. Důvodem jsou zvýšené investice do
telekomunikací. Nigérie má druhou nejsilnější
ekonomiku v Africe, jejíž růst HDP se mezi třetím a
čtvrtým kvartálem zvýšil o 0,28 %. Nigérie je
předním africkým vývozcem ropy. Příjmy z ropy
činí 95 % příjmů ze zahraničí, na HDP se přesto
ropné příjmy podílejí jen z 15 %.

Impala Platinum a Zimbabwe se dohodly na
převedení akcií v souladu s novým
"znárodňovacím" zákonem
Po britsko-australském těžebním koncernu
RioTinto druhá největší společnost na zpracování
platiny Impala Platinum přistoupila na nařízení
zimbabwské vlády a převede 51 % akcií místní
společnosti Zimplats. Zimbabwe před časem
schválilo zákon, podle něhož majoritní většinu v
zahraničních firmách na zimbabwském území musí
vlastnit místní černošské obyvatelstvo. Z 51 %
připadne 10 % společnosti Zimplats, 10 % bude
převedeno na zaměstnance firmy Zimplats a
zbylých 31 % do Ekonomického fondu domorodých
obyvatel.

Mezinárodní měnový fond predikuje
ekonomický růst Tanzanie
Na přelomu roku 2012 a 2013 by se podle
Mezinárodního měnového fondu (MMF) růst
tanzanské ekonomiky měl zvýšit o 6,5 až 7% a
deficit státního rozpočtu by se mohl snížit na 5,5 %
HDP. Přispět by k tomu měly investice v oblasti
telekomunikace, energetiky a finančních služeb.
Ekonomika Tanzanie představuje druhou největší
ve východní Africe a podle MMF by se mohla stát
hybnou silou k zotavení globální ekonomiky.

Egyptské lidové shromáždění označilo Izrael za
"nepřítele č.1"
Podle agentury PressTV dolní komora egyptského
parlamentu schválila prohlášení, ve kterém je
Izrael označen za "nepřátelský stát č.1" a vyzývá
se k vyhoštění izraelského velvyslance a zastavení
exportu zemního plynu do Izraele. Prohlášení bylo
poslancům předloženo Výborem lidového
shromáždění pro arabské záležitosti a dále v něm
Lidové shromáždění vyzývá egyptskou vládu k
prověření všech vzájemných vztahů a smluv s
Izraelem.

V Egyptě bylo zprostředkováno příměří mezi
Izraelem a Pásmem Gazy
Egyptu se podařilo zprostředkovat příměří mezi
Izraelem a militantními skupinami v Pásmu Gazy
po 4 dnech izraelských náletů a odpálení asi 200
raket z Pásma Gazy na Izrael. Násilí stálo život 25
Palestinců a v Izraeli nemají raketové útoky
žádnou oběť. Příměří již uvítaly USA, OSN, EU,
Francie a Liga arabských států.

Německo-polské vztahy ohrožují polské snahy
o rozšíření jádra
Polsko je rozhodnuto rozvíjet své
jadernně-energetické odvětví, aby splnilo své
energetické potřeby. Toto rozhodnutí ohrožuje
vztahy Polska s jeho západním sousedem, který
před časem schválil odklon od jaderné energetiky.

Polsko argumentuje tím, že německý zamítavý
postoj je vnitřní politika státu a samo Německo prý
dle polské vlády těžilo z jaderné energie celá
desetiletí. Odlišná filozofie ohledně jaderné
energie hrozí, že naruší vztahy mezi oběma
zeměmi, které jsou nejlepší za poslední tisíciletí.

Americký voják, který zastřelil 16 civilních
obyvatel v Afghánistánu, možná dostane trest
smrti
Americký ministr obrany Leon Panetta prohlásil, že
americký voják, 38 let starý seržant, který ve
vesnici Alokozai zabil 16 civilistů, může dostat trest
smrti. Prezident Hamid Karzai označil incident za
neodpustitelný a afghánský parlament se nakonec
usnesl na požadavku veřejného soudního procesu
v Afghánistánu. Podle dohody mezi Afghánistánem
a USA patří ovšem američtí vojáci, kteří spáchali
trestné činy, pod judikaturu amerického
vojenského tribunálu a jsou souzeni podle
amerického vojenského práva.

Studenti v Afghánistánu se bouří proti
americké přítomnosti v zemi
V afghánském městě Jalalabad došlo
k demonstracím několika stovek studentů, kteří
odmítají americkou přítomnost v zemi. Protesty
jsou reakcí na nedávné události, ke kterým
v Afghánistánu došlo – pálení Koránu na americké
základně Bagram a útok na civilní obyvatelstvo ze
strany amerického vojáka. Profesor
bezpečnostních studií na King’s College v Londýně
Malcom Chalmers zdůraznil, že se nedomnívá, že
by tyto protesty ovlivnily americký odchod ze země
v roce 2014.

Americký prezident Barack Obama kritizuje
Čínu pro porušování obchodních pravidel
Americký prezident Barack Obama ve svém
proslovu obvinil Čínu z porušování obchodních
pravidel. Zmínil především restrikce, které Peking
uvalil na export elektroniky, hlavně plochých
obrazovek a hybridních autobaterií. V americkém
Kongresu již delší dobu roste nespokojenost
s čínským chováním na trhu, především ve
spojitosti s manipulacemi s čínskou měnou.
Spojené státy požádaly Světovou obchodní
organizaci, aby tyto kauzy prošetřila.

Robert Fico zahajuje jednání o podobě budoucí
vlády
Na čtvrtek svolal, předseda strany Směr-SD,
Robert Fico schůzku zástupců parlamentních
stran. Na schůzce chce diskutovat například o
možných ústavních změnách. Straně Směr-SD
chybí v parlamentu sedm hlasů k ústavní většině.
O výsledcích schůzky bude Robert Fico informovat
ještě ve čtvrtek prezidenta Gašparoviče a ten by
mu měl předat pověřovací listinu k sestavení vlády,
jakožto předsedovi vítězné strany v parlamentních
volbách.

Maďarsku byly zmraženy dotace z kohezního
fondu EU pro rok 2013
Na zmražení 495 milionů eur z kohezních fondů
EU se dnes shodli ministři financí států EU.
K tomuto bezprecedentnímu kroku se rozhodli po
shodě o tom, že Budapešť nedostatečně bojuje
s nadměrným rozpočtovým deficitem. O peníze
však Maďarsko přijít nemusí, když přesvědčí
partnery v EU, že situaci aktivně řeší.

Republikánští kandidáti se střetnou v jedné
z rozhodujících předvolebních bitev na jihu
země
Úterní primárky ve státech Mississippi a Alabama
představují pro každého z kandidátů zásadní
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moment v předvolební kampani. N. Gingrich má
poslední šanci, jak se vítězstvím udržet v dalším
boji o republikánskou nominaci. Pro R. Santoruma
naopak volby představují možnost Gingriche
finálně odstavit od kandidatury a sjednotit tak
konzervativní opozici před rozhodujícím bojem
s M. Romneym, pro kterého by případné vítězství
mohlo znamenat finální triumf potřebný pro
republikánskou prezidentskou nominaci.
Předvolební odhady jsou zatím velmi vyrovnané,
konečné rozuzlení tak přinese až dnešní den.

Zemřel držitel Nobelovy ceny za chemii S.
Rowland
Sherwood Rowland zemřel po dlouhém boji
s Parkinsonovou chorobou v 84 letech v USA. Byl
jedním z prvních vědců, kteří upozornili na škodlivý
vliv freonů na ozonovou vrstvu v atmosféře. V roce
1995 byl jedním ze tří vědců oceněných
Nobelovou cenou, kteří vypočítali, že při
nezměněném používání freonů v rámci
aerosolových sprejů a deodorantů bude během
několika desetiletí ozónová vrstva zcela zničena,
což bude mít katastrofické důsledky pro život na
Zemi.

Část afghánského parlamentu požaduje vydání
amerického vojáka zodpovědného za masakr
civilistů na jihu země
Incident mimořádně zkomplikoval postavení
mezinárodních jednotek v zemi. Při střelbě
zahynulo celkem 16 lidí, z toho 9 dětí. Čtyřem
zabitým dívkám bylo méně než šest let. Podle
prvních informací se voják pokoušel neúspěšně
dostat do několika domů a poté, co se mu do
jednoho podařilo proniknout, zastřelil celou rodinu
a několik těl zapálil. Dle americké armády jde o
38letého muže, který v rámci ozbrojených sil slouží
již 11 let, třikrát byl nasazen v Iráku a v prosinci
roku 2011 se dostal do Afghánistánu. Je ženatý a
má dvě děti. Po masakru se vrátil zpět na
základnu, kde se sám přihlásil a byl zadržen.

Firma Yahoo žaluje Facebook pro porušení
deseti patentů
Jedná se tak o první soudní spor mezi světovými
hegemony v oblasti vyhledávání a sociálních sítí.
Žaloba přichází v době, kdy je každá z firem
v diametrálně odlišné situaci. Zatímco Facebook
se v současnosti připravuje na emisi akcií
v odhadované hodnotě deseti miliard dolarů, což
by vyjadřovalo celkovou hodnotu společnosti okolo
částky 100 miliard amerických dolarů, Yahoo
prochází finanční krizí a podle deníků Wall Street
Journal se mnoho zaměstnanců obává
propouštění. Yahoo žaluje Facebook za porušení
práva duševního vlastnictví v rámci patentů
zaregistrovaných v období mezi roky 1999 a 2010.
Obě společnosti jsou stále propojeny rozsáhlou

obchodní a technologickou spoluprací, která by
touto žalobou mohla být do budoucna ohrožena.

Obliba amerického prezidenta Obamy klesá
Podle posledních průzkumů deníku Washington
Post a televizní stanice ABC se 59% dotázaných
vyjádřilo negativně vůči Obamově ekonomické
politice. V popředí problémů stojí především
stoupající cena ropy a s ní související zdražování
pohonných hmot v USA. Jejich ceny se
v posledních měsících dostaly na historická
maxima, v současnosti je průměrná cena 3 dolary
a 76 centů za galon. Celá situace je ještě
zvýrazněna probíhající předvolební kampaní, ve
které je energetická politika Bílého domu
dlouhodobě kritizována. Republikánům se mimo
jiné nelíbí prezidentova neochota řešit situaci
zvýšením produkce ropy. Prezident Obama se
v této souvislosti vyjádřil, že není dlouhodobě
přijatelné takové řešení, které by vycházelo
z pouhého navyšování těžby za situace, kdy USA
již nyní spotřebovávají 20% světové produkce
ropy.

Kostarika bojuje s lesními požáry
Požár vznikl na hoře Mount Chirripo, nacházející
se v Taramanských kordilerách při hranici s
Panamou. Kostarické ministerstvo životního
prostředí potvrdilo, že požár ničí i další dva národní
parky. Ovlivnil tak na 700 000 ha půdy. Postiženým
místům bude trvat přes 30 let, než řádně
zregenerují. Kostarické ministerstvo zahraničí
oficiálně poděkovalo Guatemale, díky jejímž
pracovníkům se požár nerozšířil dále.

2 vojáci MINUSTAH odsouzeni
Dva pákistánští vojáci, sloužící na Haiti v Misi OSN
pro stabilizaci Haiti ( MINUSTAH), byli
pákistánským vojenským soudem odsouzeni k
jednomu roku odnětí svobody. Stali se tak prvními
osobami, které jsou odsouzeni v době, kdy ještě
působí v zemi. Test si odpykají ve své vlasti. Vojáci
byli obviněni ze zneužití haitského chlapce. Již na
začátku února zažádal haitský senát o zrušení
imunity pro vojáky MINUSTAH. Jeho dalším
požadavkem bylo oprávnění haitských soudů, aby
další případná obvinění mohly rozsoudit. Haitský
ministr spravedlnosti uvedl, že ,, verdikt je jen
malým krokem správným směrem". Přiznal ale, že
,,čekal od OSN a pákistánské vlády více". Tento
případ není prvním svého druhu během mise
MINUSTAH. Minulý rok bylo obviněno 5
uruguayských vojáků ze sexuálního napadení
náctiletého chlapce.

Maďarsko překračuje limity pro rozpočtový
deficit, může tak přijít o peníze z fondů EU
Dnes se v Bruselu sejdou ministři financí států EU,
kteří by měli rozhodnout o zmrazení 495 milionů

eur z kohezních fondů EU vyčleněných pro
Maďarsko na rok 2013. Představitelé EU se
domnívají, že Budapešť dostatečně nebojuje proti
nadměrným rozpočtovým deficitům. I vzhledem k
tomuto pravděpodobnému rozhodnutí bude však
mít Maďarsko dostatečný čas na nápravu, a tudíž
bude mít i nadále možnost peníze v roce 2013
získat.

Etnické incidenty v Makedonii pokračují
Členové "Křesťanské organizace"
(Hristianska Organizacija) Makedonie spálili
albánskou vlajku, což
doprovázeli proti-albánskými rasistickými
zvoláními. Dva muži ve videu ukazujícím tento čin
vyzvali ke křesťanské jednotě proti Albáncům.
Záznam je doprovázen anglickými titulky. Mezi
jinými členové zmínili, že přichází konec
islámského náboženství, boha a mešit. Albánská
Červeno-černá aliance tento čin odsoudila a
vyzvala USA a EU k zastavení těchto nepokojů
"než bude příliš pozdě". Evropská komise (EK)
narůstající etnické napětí v Makedonii odsoudila,
mluvčí komisaře Štefana Fulleho pro rozšiřování
vyzval k uklidnění situace. Tato situace a
provádění Ohridské rámcové dohody (ORD) z roku
2001 by měly být hlavními body komisařovy
agendy v rámci jednání s makedonským
prezidentem Nikolou Gruevskim, jenž začne 15.
března.

Portugalsko v únoru zaznamenalo růst inflace
na 3,6%
Portugalský národní statistický úřad (INE) uvedl, že
nárůst v minulém měsíci byl způsoben především
zvýšením nákladů na bydlení, vodu, elektřinu, plyn
a jiná paliva. Míra inflace oproti lednu vzrostla o
0,1%. Pro letošní rok vláda předpokládá inflaci  ve
výši 3,3%

V Evropském parlamentu proběhne diskuse o
xenofobní internetové stránce
Dnes v rámci řádného plenárního zasedání
Evropského parlamentu (EP) proběhne diskuse s
názvem "Diskriminační webové stránky a reakce
vlád". Debata odkazuje na nedávno spuštěný
xenofobní internetový portál nizozemské strany
PVV, která sbírá stížnosti na obyvatele z východní
Evropy. Očekává se, že o této otázce EP příjme
usnesení. Debaty by se měl zúčastnit i nizozemský
premiér Mark Rutte či jeho zástupce, aby vysvětlil
postoj své vlády. Stránku odsoudila již Rada
Evropy.
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