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Italský premiér: "Země se nenachází v nejlepší
pozici, potřebujeme čas ke změnám"
Italský premiér Mario Monti uvedl, že napříč
probíhajícím reformám se země nyní neocitá "v
nejlepší pozici", proto by dle něj měla být
očekávání skromná. Takto premiér hovořil před
cestou do Jižní Koreje, Japonska a Číny, kam
zaměří za účelem posílení ekonomických vazeb s
těmito státy. Premiér také uvedl, že problémy,
které se nastřádaly za několik let, nelze vyřešit
během jednoho roku, či dokonce pouhých pěti
měsíců. Pan Monti je tak již druhým představitelem
členských států Evropské unie (EU), které byly
nejvíce zasažené krizí, jenž v blízké době navštíví
Asii za účelem navázání nových obchodních
vazeb.

Italská vláda schválila reformy trhu práce
Proti balíku reforem trhu práce kabinetu Maria
Montiho již vystoupily odbory, které nyní hrozí
stávkami. Cílem reformy je především urychlení
procesu vytváření nových pracovních míst.
Nástrojem změny je uvolnění nynější regulace
propouštění zaměstnanců. Italský parlament přesto
nemá žádný závazný termín pro vyřízení tohoto
návrhu, proto zatím není jasné, zda-li vstoupí v
platnost. Odbory nesouhlasí především s návrhem
zmírnit povinnost zaměstnavatelů přijmout zpět
zaměstnance, jehož propuštění bylo soudem
uznáno jako "neodůvodněné". Dle jejich
představitelů by tento krok vedl k vlně propouštění.
Zajímavosti návrhu je tzv. kupon na hlídání dětí.
Mladé matky by o tuto pomoc mohly požádat
po mateřské dovolené a používat jí po dobu
jedenácti měsíců. Další novinkou by měla být
povinná třídenní rodičovská dovolená pro muže.
Tu by musel otec vykonat v prvních 5 měsících od
narození dítěte. Iniciativa má sloužit k zavedení
dělby práce vyplývající z péče o dítě.

V Petrohradu proběhla další demonstrace proti
V. Putinovi
Počet demonstrantů v Petrohradu se odhaduje na
800-3000 osob. Mottem demonstrace se mělo stát
heslo : "Třetí volební období- ve vězení". Účastnící
akce tak vyjadřují nesouhlas s výsledky
prezidentských voleb, jejichž vítězem se stal právě
Vladimir Putin.

Vůdce vojenského převratu v Mali popřel zvěsti
o své smrti
Amadou Sanogo, vůdce vojenského převratu v
Mali, se v sobotu vystoupil ve státní televizi a
dementoval zprávy o své smrti. Sanogo stojí v čele
Národního výboru pro návrat demokracie a
obnovení státu (CNRDR), orgánu vytvořeného
vojáky, kteří ve středu svrhli prezidenta Amadou
Toumani Touré.

Stávka těžařů v Zimbabwe skončila
Dvoudenní stávka těžařů v oblasti Marange
skončila poté, co se čínská firma Anjin dohodla na
25% zvýšení mezd. Společnost je obviňována ze
špatného zacházení se zaměstnanci, včetně násilí
ze strany managementu firmy. Společnost Anjin je
největší firmou na těžbu diamantů v nestabilním
regionu. Anjin zaměstnává na 1500 obyvatel
Zimbabwe a více než 200 čínských pracovníků.

Provoz švýcarské jaderné elektrárny Beznau
byl dočasně omezen 
Jeden z reaktorů švýcarské jaderné
elektrárny Beznau při hranicích s Německem byl v
pátek odstaven kvůli problémům s těsněním
hlavního čerpadla. Oprava potrvá několik dní,
jedná se však o preventivní opatření, které
nepředstavuje nebezpečí pro své okolí. Provoz

jaderných elektráren je v zemi citlivým tématem.

Kandidát na prezidenta v Guinea-Bissau
odstoupil ve druhém kole
Někdejší prezident Kumba Yala odstoupil z
prezidentských voleb. První kolo, konající se
minulou neděli po úmrtí prezidenta Malam Bacai
Sanha v lednu, vyhrál bývalý premiér Carlo
Gomez. Kumba Yala tvrdí, že volby nejsou
spravedlivé, proto se jich nadále nehodlá účastnit,
přestože zahraniční pozorovatelé považují volby za
svobodné a spravedlivé. Kumba Yala byl z
prezidentského křesla svržen v roce 2003, kdy v
zemi proběhl vojenský převrat. Nestabilní politická
situace v zemi nahrává nelegálnímu obchodu s
drogami, které jsou do Guinea-Bissau
distribuovány z Latinské Ameriky a šířeny dále do
Evropy.

Irský premiér Enda Kenny navštíví Čínu
Irský premiér v neděli započne čtyřdenní návštěvu
Číny, kam směřuje především za účelem
obchodních jednání. Během své návštěvy se Enda
Kenny setká s podnikateli v Šanghaji, čínským
premiérem Wenem Jiabao a viceprezidentem
Xi Jinpingem. Pan Kenny se dříve nechal slyšet, že
země tvrdě pracuje na zvýšení povědomí o Irsku v
Číně a přilákání do země nových investorů, stejně
jako možnosti odbytu irského zboží na nových
trzích. Tímto způsobem hledá Irsko možnosti, jak
se vymanit z recese a hlubokého zadlužení.
Během své návštěvy bude premiér také
usilovat o zvýšení počtu čínských turistů v Irsku a
zlepšení kulturních vztahů mezi oběma národy.

Tunisko stanovilo pravděpodobné datum
parlamentních voleb
První porevoluční volby do parlamentu se v
Tunisku budou konat v polovině března 2013, s
největší pravděpodobností 20. března. Po svržení
prezidenta Zine al-Abdine Ben Aliho zemi řídí
prozatímní shromáždění, jehož cílem je vypracovat
novou ústavu. Ta by měla být hotová do jednoho
roku. Politická nejistota znervózňuje zahraniční
investory a cestovní ruch, což má negativní dopad
na tuniské hospodářství.

Středoamerický summit ohledně bezpečnosti v
Guatemale
Summitu se účastní prezidenti středoamerických
zemí. Hlavním tématem je bezpečnost a
spolupráce v souvislosti s bojem proti drogovému
průmyslu. Na summitu se bude diskutovat i o
teoretické legalizaci drog. Tuto debatu povede
guatemalský prezident Otto Pérez Molina, který se
včera k případné legalizaci vyjádřil se slovy, že je
potřeba mít přijatelné alternativy ve věci distribuce
a konzumace drog. Dodal ale, že vše musí být
pečlivě zváženo. Případná legalizace drog se bude
projednávat i na dubnovém Summit Amerik, který
se bude konat v kolumbijském městě Cartagena
de las Indias. Proti tomuto návrhu jsou především
Spojené státy americké.

Haitský parlament oznámil datum hlasování o
důvěře novému premiérovi
Poprvé v historii haitský parlament dopředu
oznámil hlasování o důvěře premiérovi.
Kandidátem na tento post je dosavadní ministr
zahraničí Lawrence Lamothe. Ten by mohl na
postu premiéra vystřídat Garryho Conille, který
rezignoval na začátku měsíce, kvůli neshodám s
prezidentem země Michelem Martellym.

Papeže v Mexiku přivítaly tisíce lidí
Papež Benedikt XVI. zahájil svou návštěvu latinské
Ameriky, během níž navštíví Mexiko a Kubu. Právě

v mexickém Guanajuantu papeže přivítaly tisíce
lidí. Papeže přivítal prezident země Felipe
Calderón, podle kterého je návštěva Jeho svátosti
vzpruhou zemi, která bojuje s drogovými kartely.
Právě násilí páchané v souvislosti s drogovou
válkou papež odsoudil.

Většina Poláků je proti pozdějšímu odchodu do
důchodu
Z 1015 dotazovaných osob se 84% Poláků
vyslovilo proti pozdějšímu odchodu do důchodu u
mužů, u žen s tímto krokem nesouhlasilo dokonce
91% dotazovaných. Hranice odchodu do důchodu
by měla být v zemi nově stanovená na 67 let.
Nynější věk pro odchod do důchodu činí u žen 60
let, u mužů 65. Polský premiér Donald Tusk přesto
důchodovou reformu brání a uvádí, že ta má za cíl
zavést rovnováhu na trhu práce, zachránit
důchodový systém v příštích 30-40 letech a zajistit
finanční stabilitu země.

EU prodlouží svou námořní operaci podél
somálského pobřeží
Evropská unie (EU) se dohodla na prodloužení své
vůbec první námořní operace, zahájené v roce
2008, proti somálským pirátům. Vojenské síly
budou nyní moci útočit na pozemní cíle, stejně
jako na ty na moři. Ve dvouletém prodloužení mise
se ministři obrany EU dohodli, že válečné lodě
mohou mířit na lodě a skládky paliva. Analytik BBC
uvedl, že tento krok je zásadní, nese sebou však
riziko eskalace konfliktu.

Albánský premiér se setkal s novou českou
velvyslankyní
Bronislava Tomášová se u příležitosti přejetí
funkce českého velvyslance v Albánii setkala se
zdejším premiérem Salim Berishou. Pan
Berisha velvyslankyni poděkoval za stálou podporu
a cennou pomoc, kterou Česká republika zemi
poskytla ve věci členství v NATO, liberalizaci
vízového režimu a nyní s dalšími kroky směřujícími
ke členství v Evropské unii (EU).
Velvyslankyně Tomášová vyjádřila uznání své
země za to, že Albánie přijala "akční plán" podle
doporučení Evropské komise (EK).

Turecký ministr zahraničí: "Nebudeme
navazovat žádné kontakty s kyperským
předsednictvím EU"
Turecký ministr zahraničních věcí Ahmet
Davutoglu v pátek v Bruselu zopakoval, že jeho
země se nehodlá angažovat v jakémkoli, ať už
oficiálním či neoficiálním kontaktu s příštím
předsednictvím Evropské unie (EU), které po
Dánsku přejme Kypr. Místo toho chce Turecko i
nadále udržovat vztahy s Evropskou komisí (EK) a
s vysokou představitelkou pro zahraniční politiku
Catherine Ashton. Toto potvrzení přišlo po páteční
ministerské schůzce představitelů Turecka a EU.
"Turecko velmi tvrdě tlačí na zúčastněné
strany, společně s generálním tajemníkem
OSN Ban Ki-Moonem, s cílem
vyřešit otázku Kypru do konce června," řekl také
Davutoglu a obvinil Nikósii z chybějící politické
vůle k vyřešení této záležitosti. Zdůraznil také, že
dle Turecka EU pochybila, když přijala Kypr
předtím, než byly vyřešeny územní spory s
Tureckem. "Očekáváme, že
EU požádat řecké Kypřany, aby do předsednictví
zahrnuli i turecké Kypřany. Pokud by tato situace
nastala, mohli bychom náš postoj přehodnotit.''

Předseda Evropské rady: "V červnu bude
zahájeno jednání o přístupu k EU s Černou
Horou"
Předseda Evropské rady (ER) Herman
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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 vyplenili 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 %.

Bulharský premiér označil jednání o územních
nárocích za absurdní 
Bulharský premiér Bojko Borisov uvedl: "Ve XXI.
století je absurdní mluvit o územních požadavcích
členských států EU". Vyjádřil se tak k nedávnému
vyjádření rumunského ministra zahraničí.
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zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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.
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