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Rusko ratifikovalo dohodu o vytvoření zóny
volného obchodu v rámci zemí SNS
Ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes podepsal
dohodu o vytvoření zóny volného obchodu v rámci
států SNS. Dohoda stanoví podmínky nezbytné
pro efektivní fungování zóny volného obchodu a
má podpořit prohloubení integrace na základě
norem Světové obchodní organizace
(WTO). Smlouva o vytvoření volné ekonomické
zóny byla podepsána 18. října 2011 v Petrohradě.
Jejími účastníky jsou Rusko, Arménie, Bělorusko,
Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán a
Ukrajina.

V ruské vládnoucí straně "Jednotné Rusko"
probíhá ideologický boj
V nejbližších dnech má dojít k vytvoření několika
ideologických platforem, které povedou diskuzi o
dalším vývoji ideologie ruské vládnoucí strany
Jednotné Rusko, které předsedá ruský premiér a
nově zvolený prezident Vladimir Putin. Diskuze
uvnitř strany má vyřešit sílící rozpory mezi levicově
a pravicově-středovými bloky. V současné době se
strana prezentuje jako "centristická", toto označení
je však kritizováno za přílišnou abstraktnost.

Vysocí představitelé americké vlády kritizují
republikánského kandidáta na prezidenta Mitta
Romneyho pro jeho názory na vztahy s
Ruskem
Americký viceprezident Joe Biden a americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton kritizují
republikánského kandidáta na prezidenta Mitta
Romneyho pro jeho názory na vztahy s Ruskem.
Mitt Romney v reakci na zveřejněný rozhovor
amerického prezidenta Baracka Obamy s ruským
prezidentem Dmitrijem Medveděvem prohlásil, že
Barack Obama je příliš vstřícný k ruským zájmům.
Podle představitelů obamovy administrativy jsou
názory Mitta Romneyho stále ovlivněny studenou
válkou a jsou zastaralé.

Sýrie slíbila dodržet časový termín 10. dubna
Syrský ministr zahraničí přislíbil zvláštnímu
vyslanci OSN a Arabské ligy Kofi Annanovi, že
syrská vláda okamžitě zastaví boje a začne
stahovat vojenské jednotky z měst a obcí. Ke
kompletnímu stažení vojsk by podle něj mělo dojít
před datem 10. dubna, které stanovil Kofi Annan.
Syrský velvyslanec při OSN Bashar Jaafari
prohlásil, že doufá, že podobně se zachovají i
povstalci. Velvyslankyně Spojených států
amerických Susan Rice zdůraznila, že slovům
syrské vlády neuvěří, dokud neuvidí skutečné
výsledky.

 

OSN a Arabská liga dávají Sýrie čas na splnění
mírových požadavků do 10. dubna
Zvláštní vyslanec OSN a Arabské ligy Kofi Annan
požaduje, aby syrská vláda splnila šestibodový
plán na uzavření míru v zemi do 10. dubna. Hlavní
podmínkou je především zastavení bojů, aby
mohly humanitární organizace vstoupit do země a
začít pomáhat obyvatelstvu postiženému více než
jeden rok trvajícími boji.

V Gruzii bude souzen ruský občan za návštěvu
Abcházie
V Tbilisi dnes proběhne soud nad ruským
občanem Konstantinem Rodionovem, jejž
gruzínské úřady obvinily z neoprávněné návštěvy
Abcházie, která je v Gruzii považována za trestný
čin. K. Rodionov byl zadržen na letišti v Tbilisi 17.
února na základě razítka o návštěvě Abcházie v
roce 2009, které se nacházelo v jeho pase. Ve

vězení strávil 40 dní a byl propuštěn na kauci.
Podle ministerstva vnitra RF se gruzínská strana
dlouho vyhýbala vysvětlení a proces se dal do
pohybu teprve po 27. březnu, kdy byly podrobnosti
procesu zveřejněny oficiálním představitelem
ruského ministerstva vnitra.  Abcházie je de iure
autonomní republikou Gruzie, po válce v letech
1992–1993 však vyhlásila nezávislost a fakticky
kontroluje větší část svého území. V roce 2008
uznalo Rusko jako jeden z mála států její
nezávislost.

Australská společnost Jacka Resources zahájí
ropné průzkumy v Somalilandu
Australská společnost Jacka Resources uzavřela
dohodu se společností Petrosoma Limited o
získání 50 % podílu na ropné pánvi Habra Garhajis
o rozloze 22 000 metrů čtverečních známé jako
Blok 26. Podle expertů by jihozápadní Somaliland
měl být v geologii podobný jako pánve v Jemenu a
v Ugandě, kde byly objeveny zásoby v objemu
miliard barelů ropy.

Na západě Libye propukly boje mezi
berberskými a arabskými milicemi
V okolí města Zuwara na pobřeží Středozemního
moře na západě Libye dochází ke střetům mezi
znepřátelenými milicemi menšinových Berberů a
bojovníky z arabských osad Al-Jumail a Regdalin.
Podle svědků agentury Reuters bylo město Zuwara
ostřelováno minomety a dochází na přestřelky z
protiletadlových děl. Boje potvrdil bez dalšího
komentáře i člen vládního bezpečnostního výboru.
Libyjský premiér Abdurrahim El-Keib se nyní
nachází na jihu Libye, kde řeší momentálně
zastavené boje mezi etnikem Tibu a milicemi ze
čtvrtého největšího města Sabha.

Senegal má nového prezidenta
Bývalý senegalský premiér Macky Sall, který ve
volbách získal 66 % hlasů, byl dnes slavnostně
inaugurován. Na prezidentském postu nahradil
Abdoulaye Wade, jenž byl jeho protikandidátem ve
druhém kole voleb. Macky Sall by ve funkci
prezidenta měl zůstat sedm let, v předvolebním
boji se ale zavázal ke snížení prezidentského
mandátu na pět let. Mezi jeho priority patří snížení
chudoby v Senegalu a redukce nákladů na provoz
vlády.

Největší jihoafrická hutní firma ArcelorMittal
čelí obvinění z kartelové dohody
Největší jihoafrická hutní firma ArcelorMittal může
dostat pokutu až ve výši 390 milionů dolarů za
kartelovou dohodu s menší konkurenční firmou
Evraz Highveld Stell and Vanadium. Obě
společnosti může Komise pro hospodářskou
soutěž potrestat pokutou ve výši 10 % jejich
ročního obratu. ArcelorMittal za loňský rok
vykazoval obrat necelých 4 miliard dolarů, Evraz
Highveld Stell and Vanadium 717 milionů dolarů.
Kvůli možné pokutě za kartel a vyloučení
společnosti ArcelorMittal z vládního
infrastrukturního programu na využití místních
materiálů klesly akcie firmy během pondělního dne
o pět procent.

Egyptská koptská církev odstupuje od jednání
o nové ústavě
Největší křesťanská menšina Egypta v neděli
uvedla, že odstupuje od rozhovorů o nové ústavě.
Následuje tak egyptské liberály, kteří se vytváření
nové ústavy neúčastní. Důvodem je nedostatečné
zastoupení rozličných sfér egyptské společnosti v
ústavodárném sboru, který je pověřen sepsáním
ústavy, a dominance muslimského bratrstva, jehož
strana Freedom and Justice (FJP) získala v

parlamentu většinu křesel. Současnou ústavu
pozastavila armáda, která stojí v čele země od
svržení prezidenta Husni Mubaraka.

Jihoafrická republika zvažuje obohacování
uranu
Těžba uranu a jeho následná přeměna na jaderné
palivo by Jihoafrické republice (JAR) mohla
posloužit jako palivo pro nové jaderné elektrárny,
které by posílily energetickou síť. Na území JAR se
nacházejí jedny z největších světových uranových
ložisek. Podle společnosti Necsa, jež je největší
jihoafrickou korporací pro jadernou energii, by tím
stát snížil svou závislost na dovozu jaderného
paliva. Největší ekonomika Afriky v době studené
války těžila uran pro vojenské účely.

Egyptská armáda odmítá prezidentského
kandidáta navrženého Muslimským bratrstvem
Muslimské bratrstvo v neděli oznámilo, že do
nadcházejících květnových prezidentských voleb
nominuje místopředsedu hnutí a bohatého
podnikatele Khairata al-Shatir. Egyptská armáda,
která stojí v čele státu od svržení prezidenta Husni
Mubaraka, tento krok odmítá. Podle egyptských
zákonů nemohou odsouzení lidé usednout na
oficiální místa. Shater byl odsouzen vojenským
soudem v roce 1995 za snahu oživit Muslimské
bratrstvo, které bylo v době prezidenta Husni
Mubaraka zakázané, a v roce 2007 byl odsouzen
za poskytování zbraní univerzitním studentům.
Muslimské bratrstvo argumenty armády odmítá,
podle něj byl Khairat al-Shater očištěn a zbaven
veškerých obvinění.

ECOWAS uvalil sankce na svůj členský stát
Mali
Poté, co vypršela lhůta pro vůdce převratu v Mali
na obnovení ústavnosti, představitelé 15 členských
států západoafrického sdružení ECOWAS v
hlavním městě Senegalu rozhodli o uvalení
diplomatických, finančních i obchodních sankcí na
Mali, které čelí úspěšnému povstání Tuarégů na
severu. Podle prohlášení prezidenta Pobřeží
slonovina Alassane Ouattary vstupují všechny
sankce v platnost od dnešního dne až do obnovení
ústavního pořádku. Vojenská vláda ovšem již
novou prozatímní ústavu představila. Sankce
ECOWAS spočívají v úplném uzavření veškerých
hranic s Mali, což významně ublíží ekonomice
tohoto třetího největšího afrického exportéra zlata
a zároveň Mali odřízne od dovozu pohonných
hmot, na kterém je závislé. Dále je nyní Mali
odříznuto od veškerých finančních prostředků z
regionální centrální banky BCEAO a jednotliví
představitelé převratu čelí zákazu vycestování a
jejich majetek byl zmrazen.

Irácký viceprezident odcestoval do Kataru, Irák
ostře protestuje a žádá jeho vydání
Podle iráckého vicepremiéra Husseine
al-Shahristane dnes Katar přijal iráckého
viceprezidenta Tareqa al-Hashemi, který dříve
uprchl kvůli obviněním do autonomního
Kurdistánu. Kurdistán již dříve odmítl sunnitského
viceprezidenta vydat centrální irácké vládě v
Bagdádu a nyní umožnil, aby viceprezident
al-Jashemi opustil Irák. Irácký premiér Nouri
al-Maliki se již proti přijetí iráckého viceprezidenta
v Kataru ostře ohradil s tím, že viceprezident je v
Iráku stíhán a že žádný členský stát Ligy
arabských států, které nyní Irák předsedá, by
neměl přijmout obviněnou osobu. Dále irácký
premiér odsoudil i fakt, že se irácký viceprezident
měl setkat s katarským premiérem Hamade bin
Jassem bin Jabrem al-Thani s tím, že Irák odmítá,
aby byl Tareq al-Hashemi považován za oficiálního
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zástupce Iráku.

Kolumbijská vláda je připravena na propuštění
rukojmí levicové guerrily
Podle oznámení nejznámější kolumbijské levicové
guerrily FARC by dnes mělo dojít k propuštění
rukojmí. Jedná se o posledních 10 rukojmí z řad
vojáků nebo policistů. Přesné číslo propuštěných
organizace FARC neuvedla. Jisté ale je, že zbytek
z 10 zadržovaných osob bude propuštěn ve
středu. Na záchranné akci spolupracuje
kolumbijská vláda s Červeným křížem. Dnes
dopoledne vzlétly z města Villavicencio 2 vládní
choppery. Ty mají za úkol propuštěné osoby
vyzvednout. Právě propuštění posledních rukojmí z
řad vojáků a policistů je jednou z podmínek vlády
prezidenta Juana Manuela Santose ve
vyjednávání o míru s FARC. I přes to tato levicová
guerrila drží ještě stovky rukojmí z řad civilního
obyvatelstva.

Spojené království potvrdilo poslání
torpédoborce Dauntless do jižního Atlantiku
U příležitosti 30. výročí bitvy o Falklandy, která
byla oficiálně zahájena 2. dubna 1982, se Spojené
království oficiálně vyjádřilo k vyslání jedné z
nejmodernějších lodí Královského námořnictva do
oblasti Falklandských ostrovů v jižním Atlantiku.
Torpédoborec HMS Dauntless vypluje z britského
přístavu ve středu, čímž zahájí své rutinní
nasazení v jižním Atlantiku. Ve svém projevu k
příležitosti 30. výročí bitvy o Falklandy britský
premiér David Cameron uvedl, že ,,tento den by se
měl nést v duchu uctění památky až 900 mrtvých
vojáků, kteří padli v této bitvě. Dodal také, že se
,,Spojené království nehodlá vzdát Falkland jako
svého zaoceánského území".

Zemřel bývalý mexický prezident Miguel de la
Madrid
Ve věky 77 let po dlouhé nemoci zemřel bývalý
mexický prezident Miguel de la Madrid, člen
Institucionální revoluční strany (PRI), která v
Mexiku vládla téměř celé 20. století. Svůj post
zastával mezi lety 1982- 88. Mezi nejmarkantnější
akce jeho vlády patří především reformy o volném
obchodu.

Viktor Janukovyč: "Vstup do EU je pro Ukrajinu
prioritou"
Prezident Ukrajiny se takto vyjádřil poté, co došlo k
parafování dohody o přidružení mezi Evropskou
unii a touto zemí. Uvedl, že země bude
bezodkladně pokračovat v ratifikování této dohody.
Vyjádřil také lítost, že nebyl učiněn kompromis o
jasné perspektivě o přistoupení do bloku.
Prezident dále vyzval EU aby usnadnila vízové
povinnosti pro Ukrajince.

Nezaměstnanost v Bulharsku v únoru stoupla
na 12,4%
Oproti lednu 2012 tak stoupla o 0,2%. Ukazují to
oficiální údaje Evropského statistického úřadu
(Eurostat). Nejnižší míru nezaměstnanosti naopak
vykazuje Rakousko (4,2%), Nizozemsko (4,9%) či
Luxemursko (5,2%).

Vyslanec OSN v řecko-makedonské otázce
názvu vyjádřil optimismus při řešení sporu
Vyslanec OSN Matthew Nimetz uvedl, že Řecko a
Makedonie mohou překonat dlouhodobý spor
"skutečným dialogem". Každá strana by dle jeho
názoru měla vzít v úvahu zájmy druhé strany.
"Rezoluce OSN hovoří o manipulaci s
totožnosti lidí. Věřím, že jsou to oni, kdo určují
svou identitu. Je však zřejmé, že při tomto
určování musí respektovat identitu jiných, zejména
svých sousedů, "řekl Nimetz.

Řecká ekonomika by se letos mohla
propadnout o 5%
Tuto prognózu zveřejnila řecká Nadace pro
hospodářský a průmyslový výzkum (IOBE).
Nezaměstnanost v zemi by dle IOBE měla v tomto
roce stoupnout na 20% z loňských 17,3%. Inflace
by z 3,1% měla klesnout na rovna 3%. Export by
měl být stále slabý, na vině je především
zpomalení růstu evropských ekonomik.

Velké banky chtějí levné úvěry od ECB splatit
předčasně
Informoval o tom list Financial Times. Mezi banky,
které se tento neočekávaný krok rozhodly
uskutečnit patří italská UniCredit, francouzské
banky BNP Paribas a Société Générale či
španělská banka  La Caixa. Ačkoliv jsou půjčky od
Evropské centrální banky (ECB) splatné v prosinci
2014 a únoru 2015, lze je začít splácet již 12
měsíců od uskutečnění půjčky. Deutsche Bank a
britská Lloyds pak oznámily, že se k tomuto kroku
nepřidají a půjčky splatí až před uběhnutím tříroční
lhůty.

Srbsko propustilo zadržené kosovské policisty
Srbsko dnes vydalo misi EULEX dva kosovské
policisty, kteří byli zadržení v sobotu. Kosovo tento
incident označilo za únos. Zprávu o
propuštění  Shukri Binaka a Sami Beqira potvrdil i
kosovský ministra vnitra Bajram Rexhepi. Zadržení
byli propuštění po intervenci Evropské unie (EU)
a šéf mise EULEX Xaviera de Marnhaca.

Srbské komunální volby v Kosovu se
pravděpodobně neuskuteční 
Zprávu sdělil srbský ministr pro Kosovo Goran
Bogdanović, jenž  také uvedl, že důvodem je
snaha neporušovat rezoluci Rady bezpečnosti
OSN č. 1244. Řekl také, že je v zájmu Srbska aby
se na území Kosova uskutečnily jak parlamentní
tak místní volby, tento krok by však mohl vyvolat
velké napětí. Mluvčí srbského
parlamentu Slavica Djukic-Dejanović přesto
uvedla, že srbská vláda o možném uspořádání
těchto voleb stále jedná s Prozatímní správní misí
OSN v Kosovu (UNMIK).

Evropský parlament: "Srbsko musí otevřít
složky svých tajných služeb"
Evropský parlament (EP) vyzval Srbsko, jedinou
evropskou zemi, která dosud neotevřela složky
svých tajných služeb, aby tak učinilo co
nejdříve. Nejvyšší srbští vládní činitelé tvrdí,
že nemají nic proti otevření tajných souborů a
odhalení jmen lidí, kteří pracovali pro tajné služby.
Přestože Evropská unie (EU) neučinila otevření
složek oficiální podmínkou pro zahájení
přístupových rozhovorů, kritizovala Srbsko za
nedostatek právní regulace tohoto problému.

Vojvodina požaduje federaci Republiky Srbsko 

Pod heslem "Nová ústavní iniciativa oblasti
Vojvodina" asi 200 účastníků IV. Úmluvy o
Vojvodině přijalo prohlášení, které
požaduje vytvoření "federace Republiky
Srbsko", která by se skládala ze dvou
samostatných republik, Srbska a
Vojvodiny. Istvan Pastor z Aliance vojvodinských
Maďarů zdůraznil, že je třeba trvat na tom, aby se
srbská ústava změnila  demokratickými a
parlamentními prostředky. Iniciátoři této deklarace
uvedli, že "otázka Vojvodiny je jedním
z dosud nevyřešených problémů Srbska teď, když
je Černá Hora samostatná a i Kosovo vyhlásilo
nezávislost."

Mexičtí prezidentští kandidáti zahájili své
kampaně
Všichni prezidentští kandidáti dávají důraz na
nastolení míru v Mexiku  nebo boj s korupcí.
Favorit červencových voleb Enrique Pe
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