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Předseda Evropské rady: "V červnu bude
zahájeno jednání o přístupu k EU s Černou
Horou"
Předseda Evropské rady (ER) Herman
Van Rompuy v Bruselu přivítal premiéra Černé
Hory Igora Luksice, kde oba představitelé jednali o
procesu přistoupení k Evropské unii (EU). Rompuy
uvedl, že Černá Hora se v evropské integraci stala
šampionem mezi
zeměmi západního Balkánu získáním statusu
kandidátské země v roce 2010. Oznámil také, že
přístupová jednání začnou v červnu. Prvními
tématy bude provádění právních předpisů a
základních práv. Dále se bude diskutovat o boji
proti korupci a organizovanému zločinu.

Francouzská vláda pracuje na nové
protiteroristické legislativě 
Francouzský premiér Francois Fillon v pátek uvedl,
že vláda po incidentu v Toulouse začala pracovat
na nové protiteroristické legislativě. Dle premiéra
by návrh měl být vypracován do dvou týdnů a
vláda jej měla následně konzultovat
s představiteli Senátu, kde převládá vládní
opozice.

Čtvrtý prezident Moldavska zahájil výkon své
funkce
V Moldavsku dnes proběhla inaugurace nového
prezidenta, kterým se stal Nicolae Timofti.
Prezident při slavnostní ceremonii pronesl přísahu
věrnosti národu, ve které se zavázal k tomu,
že "věnuje všechny své síly a schopnosti
prosperitě Moldavské republiky, bude
dodržovat ústavu a zákony země, bránit
demokracii, základní lidská práva a svobody,
svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní
celistvost Moldavska."

Nepál je i nadále zmítán korupcí
Kvůli špatně uzavřeným smlouvám, které
nesplňovaly standardy nepálské vlády, bylo mnoha
Nepálcům znemožněno odjet pracovat do
zahraničí. Tamní ministr dopravy a práce je tak již
druhým propuštěným ministrem kvůli korupci a
četným pochybením v poslední době. Před
měsícem byl kvůli nezákonnému obohacování se
odsouzen na 18 měsíců odnětí svobody tamní
ministr komunikací.

Barmská vláda odkládá parlamentní volby ve
státě Kachin
Důvodem posunu hlasování v této části země je
podle vlády neklid způsobený střety s místními
kmenovými povstalci. Ty znovu vypukly v minulém
roce. Opozice však argumentuje tím, že boji není
ani zdaleka zasažena celá tato oblast, a tudíž by
hlasování mohlo proběhnout. Doplňující
parlamentní volby jsou v Barmě naplánovány na 1.
dubna. Přestože se nyní schyluje k dialogu mezi
vládou a kachinskými rebely, k žádnému zklidnění
situace v oblasti zatím nedochází.

Ruský prezident D. Medveděv: "Porušení
mezinárodního práva ve vztahu k Sýrii a Íránu
by vedlo k anarchii"
Ruský prezident Dmitrij Medveděv ve svém
dnešním projevu na konferenci o euroatlantické
bezpečnosti v Moskvě upozornil na nepřípustnost
hrozeb vnějšího vojenského vměšování do
vnitřních záležitostí jiných zemí, a zdůraznil, že je
třeba je vnímat jako pokus o porušení
mezinárodního práva. Podle jeho slov se "v
poslední době opět zvýšil počet těch,
kteří navrhují použít zbraně jako argument při
řešení problémů. Bez ohledu na to, jakými dobrými
úmysly jsou motivovány pokusy vnutit své názory a

svou vůli odpůrcům, jsou tyto snahy v rozporu
se zásadami mezinárodního partnerství a
vzájemné úcty v mezinárodních vztazích." Jako
příklad uvedl D. Medveděv události kolem Íránu a
Sýrie.

Vyslanec OSN a Ligy arabských států pro Sýrii
navštíví Rusko a Čínu
Vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi Annan
navštíví o víkendu Rusko, kde se sejde s ruským
prezidentem Dmitrij Medveděvem a ruským
ministrem zahraničí Sergej Lavrovem kvůli řešení
současné situace v Sýrii. Po Rusku zamíří Kofi
Annan do Číny, kde bude diskutovat s čínskými
představiteli stejné téma.

Indické aerolinie nebudou respektovat
vyhlášku EU o emisích oxidu uhličitého
Evropská unie nařídila indickým leteckým
dopravcům, aby do 31. března zaslali výpisy o
emisích jejich letecké flotily. Nové nařízení
Evropské komise hovoří o tom, že by veškeré
aerolinie operující nad evropským vzdušným
územím měly dodržovat úzké limity na emise oxidu
uhličitého. V případě jejich překročení by pak
dopravce musel přikoupit dodatečné emisní
povolenky. Proti tomuto návrhu se postavily Rusko,
Čína, Spojené státy a právě i Indie. Představitelé
těchto států argumentují tím, že vyhláška je v
rozporu s mezinárodním právem. Indický ministr
pro civilní letectví nyní rozhodl, že tamní dopravci
žádné emisní povolenky platit nebudou. Stejné
nařízení učinila minulý měsíc čínská vláda.

Libyjci v Turecku vyplenily libyjský konzulát
kvůli nedostatečné finanční podpoře ze strany
libyjské vlády
Turecká policie byla nucena zastavit útok asi 70
Libyjců žijících v Turecku, kteří obsadili a
vyrabovali libyjský konzulát v Istanbulu na protest
proti nedostatečné finanční podpoře pro lékařské
ošetření ze strany libyjské vlády. Turecká policie
uvedla, že Libyjci mávali plakáty s portrétem
Muammara Kaddafi a skandovali na něj oslavná
hesla.

Shell čelí žalobě 11 000 lidí za poškození
životního prostředí v Nigérii
Právní zástupci 11 000 lidí z nigerijské komunity
Bodo podali na energetickou a petrochemickou
společnost Shell žalobu k londýnskému soudu za
nezaplacení náhrady škody za dvojnásobný únik
ropy v Deltě Nigeru v roce 2008. Anglo-holandská
společnost Royal Shell nehody přiznala, ale brání
se tvrzením, že větší škody jsou způsobeny
nelegální těžbou a sabotážemi. Firma rovněž
slíbila, že obnoví znečištěnou půdu. Únik ropy
podle Martyna Daye, právního zástupce místních,
zpustošil rybářskou oblast, na níž jsou místní
závislí. Na konci roku 2011 došlo k další ropné
havárii Shellu. Nigérie patří k největším
producentům ropy na světě, přesto Delta Nigeru
zůstává jedním z nejchudších a nejméně
rozvinutých regionů.

Rusko otevřelo novou cestu pro transport ropy
do západní Evropy, jejímž účelem je snížit
závislost na Bělorusku
Rusko dnes v testovacím režimu spustilo druhou
část Baltského potrubního systému - 2, který byl
navržen za účelem snížení tranzitní závislosti
Ruska na Bělorusku. Oznámila o tom ruská
společnost Transněfť. BPS-2 by měl plnit
stejnou funkci jako "North Stream" a "South
Stream", ale v ropném odvětví. Výkonnost BPS-2
by v první fázi měla dosáhnout 30 milionů tun za
rok, po dokončení druhé fáze projektu v roce 2013

by se objem přepravené ropy měl zvýšit na 38
milionů tun ročně. Prostřednictvím jižní
větve ropovodu probíhá tranzit ruské a kazašské
ropy do Polska, Německa, na Ukrajinu, do
Maďarska, na Slovensko a do České
republiky. Projekt BPS-2 byl schválen v době
vrcholu tranzitního sporu s Běloruskem, avšak po
jeho vyřešení ruská Transněfť slíbila, že nebude
snižovat objem tranzitu ropy přes Bělorusko.

Mezinárodní měnový fond předvídá růst HDP
Ugandy
Hrubý domácí produkt Ugandy podle
Mezinárodního měnového fondu (MMF) vrostl na
4,25 % a v roce 2012/2013 by se měl pohybovat
na 5,5 %. Reálný hospodářský růst ale podle MMF
zpomaluje. Důvodem je slabá globální ekonomika
a zpřísnění měnové a fiskální politiky. Mezinárodní
měnový fond očekává, že inflace země do konce
letošního roku klesne pod 10 %.

Jižní Súdán chce v červnu představit nový
terminál letiště
K příležitosti oslav prvního výročí nezávislosti
země otevře v červnu 2012 Jižní Súdán nový
terminál letiště. Podle náměstka ministra dopravy
Mayom Kuoc Maleka jsou finanční prostředky na
projekt zajištěny. Současná budova letiště v
hlavním městě Juba je v zchátralém stavu. Nový
terminál má ukázat moderní tvář Jižního Súdánu a
přilákat zahraniční investory.

OSN požaduje podání vysvětlení vlády Sierra
Leone k nákupu zbraní
Sierra Leone podle OSN v lednu nakoupila útočné
zbraně ve výši několika milionů dolarů. Zbraně,
zahrnující i těžké kulomety a granátomety, jsou
určeny nově rozšířenému polovojenskému oddílu
policie. Přestože na zemi není uvaleno zbrojní
embargo, v rámci zachování míru v oblasti, žádá
OSN vysvětlení. V listopadu se v zemi konají volby
a nákup zbraní může být podle OSN považován za
snahu ovlivnit volby.

Spor o Paracelské ostrovy přetrvává
Vietnam požaduje propuštění 21 rybářů, kteří byli
zadrženi Číňany ve vodách Parecelských ostrovů v
Jihočínském moři. K incidentu došlo na začátku
měsíce při rybolovu v těchto sporných
vodách. Obě země deklarují suverenitu nad těmito
vodami, v nichž se předpokládají naleziště ropy a
zemního plynu. Požadavek je navíc doprovázen
proti-čínskými demonstracemi ve Vietnamu. Obě
země deklarují suverenitu nad těmito vodami, v
nichž se předpokládají naleziště ropy a zemního
plynu.

Světová banka a Africká rozvojová banka
pozastavily projekty v Mali
Po vojenském převratu v Mali zastavila Světová
banka spolu s Africkou rozvojovou bankou
(ADB) veškerou finanční pomoc do země.
Prohlášení bank přišlo krátce poté, co regionální
organizace ECOWAS neuznala vojenskou vládu,
která převratem svrhla prezidenta Amadou
Toumani Touré. Mezinárodní společenství vyzývá
k rychlému řešení vzniklé situace.

Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy schválila finanční pomoc Egyptu ve
výši 1,3 miliardy dolarů
V pátek uvolnila administrativa amerického
prezidenta Baracka Obamy 1,3 miliardy dolarů na
pomoc Egyptu. Americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton částečně upustila od požadavků,
kterými podmiňovala americkou pomoc pro Egypt.
Egyptská vláda totiž nesplnila všechny požadavky
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ohledně zajišťování demokratických svobod. Tento
krok Obamovy administrativy kritizují někteří
zákonodárci, například Senátor Patrick Leahy
z demokratické strany, který požaduje větší záruky
od egyptské armády, že bude dodržovat práva
občanů. Političtí analytici zdůrazňují, že americká
administrativa si chce uchovat dobré diplomatické
vztahy s Káhirou.

Taliban vzkázal, že nevěří americkému
vyšetřování Roberta Balese
Hnutí Taliban vzkázalo, že nedůvěřuje, že američtí
vyšetřovatelé dokáží nestranně prozkoumat případ
amerického vojáka, který zabíjel civilisty v provincii
Jižní Kandahár v Afghánistánu.  Vrcholný
představitel Talibanu řekl, že Amerika se pokouší
svoji vinu svalit na jednoho vojáka.  Taliban
prohlásil, že není vhodná doba na mírové
rozhovory.

Americký prezident Barack Obama navrhl na
post prezidenta Světové banky Jim Yong Kima
Jim Yong Kim je americký občan, narozen v Jižní
Koreji, který je rektorem prestižní Dartmouth
College. Americký prezident Barack Obama jej
navrhl jako kandidáta na post prezidenta Světové
banky. Toto rozhodnutí je překvapivé a prezident
Obama jej obhajuje kromě ekonomické erudice
také velkým množstvím zahraničních zkušeností,
kterými Jim Yong Kim disponuje. Původním
oborem JimYong Kima není ekonomie, ale
zdravotnictví. Jim Yong Kim vystudoval medicínu
na Hardvardu a pracoval pro Světovou
zdravotnickou organizaci (WHO). Dalšími
kandidáty jsou nigerijská ministryně financí Ngozi
Okonjo-Iweala a bývalý ministr financí Kolumbie
José Antonio Ocampo.

Americký voják Robert Bales bude obviněn za
17 vražd
Americký voják Robert Bales bude obviněn ze 17
vražd a 6 pokusů o vraždu. Vyšetřovatelé zvýšili
počet obětí na 17, zatímco afghánská vláda stále
udává 16 mrtvých. „Tato diskrepance bude
osvětlena, až budou obvinění hotová“, řekl mluvčí
mise ISAF plukovník Gary Kolb. Obhájce seržanta
Roberta Balese John Henry Browne řekl, že
obžaloba bude vraždy obtížně dokazovat, protože
chybí některé důkazní materiály, jako například
výsledky pitev.

Jižní Korea připravuje summit o jaderné
bezpečnosti
Více než 50 hlav států se sejde na summitu v Jižní
Koreji.  Summit v Soulu se bude týkat
bezpečnostních otázek spojených s jadernými
zbraněmi a jadernými technologiemi. Prezident
Jižní Koreji se ještě předtím sejde k bilaterálnímu
jednání s americkým prezidentem Barackem

Obamou. Prezident Korejské republiky Lee
Myung-bak prohlásil, že na summitu chce získat
mezinárodní podporu pro odpor vůči Severní
Koreji, která vypustila do vesmíru satelit, jež nese
balistická střela, která je zakázána Radou
bezpečnosti OSN.

Propuštění 10 rukojmí FARC se posunuje na
30. března
To potvrdil kolumbijský delegát Mezinárodního
výboru Červeného kříže. Propuštění se tak
posunulo z pondělí 26. 3. na pátek 30. 3. Právě
Červený kříž, ve spolupráci s kolumbijskou vládou
a organizací Kolumbijci a Kolumbijky pro mír
(CCP) zorganizoval záchrannou akci pro těchto 10
rukojmí. Ta by měla začít 28. 3. Po propuštění
těchto 10 osob již nebude tato levicová guerrila
držet rukojmí z řad policistů nebo vojáků. K osudu
svých rukojmí z řad civilního obyvatelstva se zatím
stále nevyjádřila.

Prezident Chávez se zúčastní Summitu Amerik
Prezident Venezuly Hugo Chávez se zúčastní
summitu Organizace amerických států ( OAS),
který se bude konat v dubnu v kolumbijském městě
Cartagena de las Indias. Svou účast potvrdil i přes
fakt, že na summit nebyla pozvána kubánská
delegace. Prezident Chávez doufá, že je tomu tak
naposled. Právě kvůli nepozvání Kuby na Summit
Amerik státy ALBA hrozily, že na summit
nepřijedou ani ony. Zatím se ke své přítomnosti na
summitu vyjádřil pouze prezident Chávez.
Prezidenti ostatních členských zemí ALBA své
rozhodnutí stále nepotvrdili. Proti přítomnosti
kubánské delegace se stavěly hlavně Spojené
státy americké. Na Summitu Amerik se bude,
mimo jiné, projednávat i případná legalizace drog v
Jižní a střední Americe.

Japonsko poskytne Paraguayi úvěr na zlepšení
infrastruktry
Úvěr ve výši 216 milionů dolarů bude použit pro
stavbu a zlepšení paraguayské infrastruktury. To
potvrdil paraguayský ministr financí Dionisio Borda.
Úvěr bude použit převážně pro stavbu dálnice,
spojující Ciudad del este v regionu Alta Paraná s
městem Encarnación v regionu Itaipúa. Obě tyto
města jsou důležitými centry východní Paraguaye.
147 km dlouhá dálnice bude mít velký význam v
přepravě zemědělských surovin. To proto, že
regiony Alta Paraná a Itaipúa jsou
nejproduktivnější zemědělské oblasti Paraguaye.

Guatemalský prezident povede debatu o
legalizaci drog
Té by se měli zúčastnit prezidenti
středoamerických zemí. Diskuze se bude konat
právě v Guatemale. Prezident Otto Pérez Molina
není proti případné legalizaci drog. To překvapilo

spoustu jeho příznivců. V době svého zvolení do
funkce prezidenta se předpokládalo, že se vydá
cestou mexického prezidenta Felipe Calderóna,
který započal tzv. mexickou drogovou válku. To i
proto, že již pár dní po své inauguraci prezident
Pérez Molina povolal armádu do boje proti
drogovým kartelům. Sám prezident se k věci
vyjádřil se slovy, že ,,je důležité mít alternativy a
debatovat na téma případné legalizace užívání,
produkce i distribuce drog".

Venezuela by mohla mít problémy s pitnou
vodou
Guvernéři několika venezuelských států varují před
možností znečištění pitné vody. Důvodem je
několik úniků ropy u pobřeží Venezuely nebo i
prasklý ropovod. Prezident Chávez ale namítl, že
,,se jedná o propagandu opozice a celou věc bere
jako útok na fyzické i mentální zdraví občanů". Ve
čtvrtek generální prokurátor oznámil, že bylo vydán
soudní příkaz, podle kterého se media v zemi mají
chovat extrémně zodpovědně.

Japonsko a USA se připravují na vypuštění
družice Severní Koreou
KLDR má v úmyslu mezi 12. a 16. dubnem vypustit
družici. Japonsko spolu s USA označili tento akt za
provokaci, protože raketa nesoucí družici je
balistického typu, což je zakázáno deklarací Rady
bezpečnosti. Japonský ministr obrany Naoki
Tanaka proto uvažuje o rozmístění obraných raket
země - vzduch na ostrovech na jihu Japonska.
Japonsko dále vyzvalo mezinárodní společenství,
aby apelovalo na Severní Koreu, aby od plánu
upustila. KLDR však tvrdí, že jde pouze o
výzkumný projekt, navzdory tomu, že nosičem
satelitu je právě raketa balistického typu.
Severokorejský satelit ponese jméno
Kwangmyongsong- 3.

Další protesty proti těžbě zlata v Ekvádoru
V ekvádorském hlavním městě Quitu se včera
konaly protesty dvou skupin s odlišnými názory.
První byla tvořena převážně domorodými
skupinami, které pochodovali 700 km z ekvádorské
části Amazonie až do Quita. Ti protestovali proti
znovuotevření měděných dolů v Amazonii. Podle
nich by těžba znamenala znečištění přírodního
prostředí a mnoho lidí by bylo nuceno opustit své
domovy. Druhou skupinu pak tvořili přívrženci
prezidenta Correy. Prezident Correa se již dříve k
situaci vyjádřil se slovy, že ,,doly budou financovat
i rozvoj země". Již minulý měsíc ekvádorská vláda
podepsala smlouvu s čínskou těžební společností,
která bude investovat přes 1,4 miliardy dolarů do
těžby mědi v regionu El Pangui v Amazonii.
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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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