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Maďarská vláda nominuje nového
prezidentského kandidáta 16. dubna
Fidesz, maďarská vládnoucí strana s
dvoutřetinovou většinou v parlamentu, oznámila,
že premiér Viktor Orbán navrhne nového kandidáta
na prezidenta v polovině dubna. Dosavadní
prezident Pál Schmitt v pondělí rezignoval. Většina
v parlamentu dává straně Fidesz možnost
nominovat prezidenta bez ohledu na názory
ostatních politických stran.

Portugalsko by mohlo být příští rok dostatečně
silné na to, aby si samo půjčilo na finančních
trzích
Informovali o tom auditoři EU a Mezinárodního
měnového fondu (MMF), kteří ovšem také uvedli,
že se Portugalsko dostalo do hlubší recese, než se
očekávalo. Očekávaný pokles ekonomiky pro rok
2012 měl být 3,0%, nyní však odhady hovoří
o 3,25%. Dále auditoři varovali, že Portugalsko je
stále blízko nebezpečné zóny, kdy by mohlo
potřebovat další pomoc od EU a MMF, stejně tak
jako Španělsko. Přesto byla portugalská vláda
pochválena, že snížila rozpočtový deficit na 4,2%
HDP.

Evropská komise obnovila financování
programů rozvoje lidských zdrojů v Rumunsku
Tato finanční pomoc v celkové hodnotě 3,5 miliard
eur byla zastavena od 20. února 2012, kvůli
znepokojení nad nesrovnalostmi ohledně řízení
tohoto programu. Rumunská vláda se nechala toto
úterý slyšet, že rozhodnutí o obnovení financování
bylo učiněno na základě pokroku, který byl v této
oblasti učiněn a zároveň kvůli nynější ekonomické
situaci v zemi. Nicméně v očekávání výsledků
kontroly Evropské komise (EK) budou některé
dotace nižší, než se původně očekávalo.

Ekonomický růstu eurozóny by měl přijít již
letos 
Tři statistické agentury, které nabízí ekonomické
hodnocení eurozóny každé čtvrtletí, oznámily, že
blok jednotné měny by se měl navrátit k
ekonomickému růstu již během tohoto roku. Po
poklesu o 0,3% na konci roku 2011 a o 0,2% v
první čtvrtině roku 2012 předpokládají zmiňované
agentury stagnaci v třetím čtvrtletí a nárůst o 0,1%
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012.

Budoucí slovenský premiér sestavil vládu
Post ministra hospodářství v příští slovenské vládě
získal Tomáš Malatinský. Složení budoucí vlády
navržené jmenovaným premiérem Robertem
Ficem dnes schválilo předsednictvo strany Smer-
SD. Nyní Fico předá nominace prezidentovi Ivanu
Gašparovičovi, který dané ministry jmenuje.
Slovensko tak bude mít poprvé od roku 1989 vládu
jedné strany. Kromě členů strany Smer bude
doplněná 4 nestraníky.

Německá kancléřka Angela Merkel navštívila
Českou republiku
Během své návštěvy Prahy se Angela Merkel
zúčastnila společně s českým premiérem Petrem
Nečasem přednášky na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, kde zazněly názory obou
představitelů na další vývoj Evropské unie (EU).
Zatímco Nečas preferuje koordinaci politiky
sedmadvacítky, která by vedla k tomu, že by se
politici nevzdávali svých pravomocí ve prospěch
unie, dle kancléřky budou v budoucnosti národní
státy předávat čím dál více kompetencí právě
Bruselu. Nečas uvedl, že roste míra rozhodování
orgánů, které občany fakticky nezastupují, jelikož
evropský lid dle něj fakticky neexistuje. Dle
kancléřky však s vyšší mírou integrace do

budoucna vznikne i povědomí "evropské
veřejnosti". K tomuto dodala: "Pokud chceme hájit
společné hodnoty, musíme vystupovat společně."
Oba politici také uvedli, že společné sousedské
vztahy jsou nyní pravděpodobně nejlepší v historii,
což dokazuje i rekordní míra vzájemného obchodu
ve výši 65 miliard eur. Shoda panovala i v posílení
konkurenceschopnosti členských států bloku,
iniciativě udržitelného růstu evropských ekonomik
a odmítnutí společných evropských dluhopisů.
Úrokové sazby dluhopisů jsou dle kancléřky
faktorem konkurenceschopnosti jednotlivých států,
proto nemůžou být stejné pro všechny členy bloku.
Nečas také dodal, že Česká republika je "stínovým
signatářem" fiskálního paktu, jelikož ačkoliv
smlouvu nepodepsala, její pravidla fakticky
dodržuje.

Míra španělské nezaměstnanosti dosáhla
nového rekordu, práci hledá 4,75 milionů osob
Dle ministra práce největší nárůst nezaměstnanosti
zaznamenal sektor služeb. V únoru dle oficiálních
údajů dosáhla míra nezaměstnanosti v
zemi 23,6%. Ministr financí také uvedl, že "Státní
dluh vzroste z 68,5% HDP na konci roku 2011 na
79,8%, tato míra je však stále
pod průměrem eurozóny, jenž činí 90,4%." Strop
státního dluhu daný Evropskou unii je přitom 60%
HDP země. V pátek kabinet Mariana Rajoye
představil rozpočet pro rok 2012, který počítá se
škrty veřejných financí ve výši 27 miliard eur. 

Světová banka je připravena podpořit strategii
hospodářského rozvoje Kosova
Světová banka (WB) vyjádřila, že je připravená
pomoci hospodářskému rozvoji
Kosova počínaje energetikou, zemědělstvím či
vzděláváním. Toto dnes bylo řečeno na tiskové
konferenci více-prezidentem  Světové banky pro
Evropu a střední Asii Phlippem Le Houerouem a
kosovským ministrem pro hospodářský rozvoj
Besimem Beqajem.

V případě rezignace srbského prezidenta
Tadice by jej mohla zastoupit mluvčí
parlamentu 
Dle bělehradského deníku Politika pokud
dosavadní srbský prezident Boris Tadic rezignuje z
funkce během dneška či zítřka, je zde reálná
možnost, že předčasné prezidentské volby se
budou konat ve stejnou dobu jako parlamentní a
komunální volby, tedy 6. května. Nejzazší termín
pro konání nových prezidentských voleb je 90 dnů
od rezignace dosavadního prezidenta.  Mluvčí
parlamentu Slavica Djukic-Dejanovic uvedla, že
pokud k rezignaci prezidenta v nejbližší době
dojde, je schopná dočasně převzít jeho povinnosti.

Turecko vyzvalo Evropskou unii k bezvízovému
cestovnímu styku
Turecko oficiálně vyzvalo Evropskou unii (EU), aby
ta zajistila bezvízová cestovní práva pro turecké
občany, v souladu s
řadou rozsudků evropských soudů a
dvoustranných dohod mezi Tureckem a EU.
Turecký ministr pro EU Egemen Ba

Chorvatská ekonomika stagnuje
Národní statistický úřad v pondělí uvedl, že přes
původní odhady růstu ekonomiky o 0,2% HDP v
roce 2011, po revizi obchodních dat došel úřad k
zjištění, že Chorvatsko v loňském roce
zaznamenalo nulový ekonomický růst. Některé
členské státy Evropské unie (EU) ve stejném roce
zaznamenaly propad do recese.

V Černé Hoře panuje názorový rozpor o
legitimitě možného znovuzvolení nynějšího
prezidenta Vujanovice
Většina politiků černohorské
vládnoucí Demokratické strany socialistů (DPS) se
dle deníku Podgorica domnívá, že by se nynější
prezident Černé Hory Filip Vujanović již neměl
ucházet o znovuzvolení. Důvody jsou prý politické
a právní povahy. Dle ústavy Černé Hory nesmí
prezident zastávat funkci po dobu delší než dvě
mandátní období. 2. prezidentské období
Vujanovice končí na jaře, dle jeho příznivců byl
však prezident poprvé zvolen do úřadu v roce
2003, tedy předtím, než Černá Hora získala v
referendu v roce 2006 nezávislost, což teoreticky
vede k možnosti dalšího znovuzvolení. Dle
průzkumu veřejného mínění je prezident nyní
nejoblíbenějším politikem v zemi.

Albánie pokročila v boji proti obchodování s
lidmi
Během své návštěvy Washingtonu
se šéf albánského Socialistického hnutí pro
integraci Ilir Meta setkal s prezidentem helsinské
komise Kongresu Spojených
států amerických Christopherem H. Smithem, který
pochválil úspěchy Albánie v boji proti obchodování
s lidmi. Uvedl také, že pokrok v rehabilitaci obětí
tohoto trestného činu je důležitým aspektem této
bitvy. Oba představitelé dále uvedli, že v Albánii a
její regionu byl v posledních letech zaznamenán
pokrok v otázce lidských práv a demokratických
norem. "Dnes je region mnohem stabilnější než v
minulosti a směřuje k evropské integraci." dodal
Smith.

Prezident Kolumbie reaguje na propuštění
rukojmí FARC
Prezident Juan Manuel Santos se vyjádřil k
propuštění 10 osob z řad policistů a vojáků, kteří
byli včera propuštěni levicovou guerrilou FARC.
Prezident Santos uvedl, že si velice váží kroku
guerrily. Zdůraznil ale, že propuštění těchto
zadržovaných nestačí k tomu, aby vláda s FARC
uzavřela mír a ukončila tak 40 boj. Již dříve
guerrila oznámila, že již nehodlá zadržovat více
osob. Přesto ale stále drží stovky civilistů. K jejich
osudu se FARC nevyjádřila.

Průmyslová výroba v Brazílii v únoru vzrostla
Oproti lednu 2012 průmyslová výroba v Brazílii
vzrostla o více, než se předpokládalo a to o 1,3%.
Informaci potvrdila statistická agentura IBGE.
Oznámení o růstu průmyslové výroby přichází v
době, kdy vláda plánuje opatření, která by měla
průmysl stimulovat. Podle ekonoma Alessandra
Ribeira ,,není situace v brazilském průmyslu tak
znepokojivá jako v lednu 2012, nedá se ovšem
mluvit o výborném stavu průmyslu".

V Zambii byla obviněna další bývalá ministryně
z korupce
Zambijská policie zatkla bývalou ministryni pro
telekomunikaci Doru Siliya a sdělila jí obvinění z
korupce kvůli zrušení smlouvy v hodnotě necelých
12 milionů dolarů. Vypracování nové smlouvy
podle policie "šité na míru" pro předem vybranou
firmu pak přišlo státní pokladnu na 362 000 dolarů.
Dora Siliya je další vysoce postavenou političkou
strany Movement for Multi-Party Democracy, která
je podezírána z korupce.

Kandidát Muslimského bratrstva na prezidenta
rozdělil i samotné Muslimské bratrstvo
Muslimské bratrstvo navzdory svému dřívějšímu
slibu, že nebude navrhovat prezidentského
kandidáta do květnových voleb, v neděli rozhodlo o
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nominaci předsedy Khairat al-Shatera. Tento krok
již odsoudila armáda, která stojí v čele země od
svržení prezidenta Husni Mubaraka, a nyní i část
Muslimského bratrstva. Mohamed Beltagy, vedoucí
káhirské kanceláře strany Freedom and Justice
Party (FJCP) s nominací nesouhlasí. Podle něj by
neměla být veškerá politická moc v rukou
Muslimského bratrstva.

Vládní tuniská strana Ennahda zahájila jednání
s islamistickými salafisty
Předseda vládnoucí strany Rachid al-Ghannoucchi
se v pondělí sešel s islamistickými salafisty a
snažil se je přesvědčit ke spolupráci na nové
ústavě. Strana Ennahda na konci března odmítla
zakotvit islámské právo šaría do nové ústavy a
nevyslyšela tak požadavek islamistických
konzervativců a salafistů. Ti požadují vytvoření
islámského státu. Nová ústava, která měla být
hotová v polovině letošního roku, by měla nahradit
ústavu svrženého prezidenta Zine al-Alibidine Ben
Aliho.

Půjčku od Mezinárodního měnového fondu by
měl Egypt získat v červnu
Podle egyptské ministryně pro plánování a
mezinárodní spolupráci Faizy Abu El Naga by
země měla podepsat memorandum o půjčce od
Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve výši 3,2
miliardy dolarů během několika týdnů. Dohoda by
následně měla být podepsána v červnu. Po
podpisu dohody pošle ihned MMF Egyptu polovinu
z půjčované sumy. Původně měla být dohoda
uzavřena už v březnu, MMF ale půjčku podmínil
reformami. Po svržení prezidenta Husni Mubaraka
se země dostala do dluhů a státní schodek se
zvýšil na 8 miliard dolarů.

Inflace v Súdánu dál roste
V březnu se inflace severoafrické země zvýšila na
22,4 % z únorových 21,3 %. Inflace vzrostla díky
vysokým cenám potravin, především masa a
mléka. Súdán dlouhodobě bojuje s hospodářskou
krizí a vysoká inflace s velkou nezaměstnaností by
podle analytiků mohla vést k devalvaci místní
měny. Inflace se zdvojnásobila poté, co v listopadu
2010 vláda devalvovala súdánskou měnu, aby
omezila černý trh. Po osamostatnění se Jižního
Súdánu v červenci minulého roku ztratila země 90
% svého exportu, který tvořila právě ropa.

Boje v západní Libyi pokračují - libyjské
armádě se nedaří zprostředkovat příměří
Boje mezi milicemi Berberů a Arabů v oblasti
města Zuwara na západě Libye pokračují již třetí
den a podle agentury Reuters se ani zástupcům
libyjské armády podléhající centrální vládě
nepodařilo zprostředkovat příměří. Jednotlivé
milice navzájem ostřelují své pozice a dochází i na

minometné ostřelování města Zuwara a menších
osad v okolí.

Francie chce, aby o Mali začala jednat Rada
bezpečnosti OSN na podporu ECOWAS
Francie zahájila diplomatické kroky k tomu, aby
Rada bezpečnosti OSN vydala prohlášení k Mali, v
němž by podpořila iniciativu západoafrického
regionálního sdružení ECOWAS. Podle
francouzského ministerstva zahraničí Francie
chce, aby Rada bezpečnosti OSN podpořila
jednotu a územní celistvosti Mali a vyzvala k
okamžitému ukončení povstání Tuarégů na
severu, stejně tak má podle Francie Rada
bezpečnosti OSN vyzvat k obnovení ústavního
pořádku. Francouzský ministr zahraničí Alain
Juppé také vyloučil vojenské angažmá Francie s
přirovnáním k situaci v Pobřeží slonoviny, a to
ačkoliv o vojenských zásazích Francie v Pobřeží
slonoviny panují pochybnosti. Francouzský ministr
zahraničí ovšem doplnil, že Francie je připravena
poskytnout logistickou podporu státům ECOWAS,
jestliže se rozhodnou do Mali vyslat své vojáky.

V OSN panuje skepse ohledně syrského
závazku o stažení jednotek do 10. dubna
Americký deník The New York Times uvedl, že
někteří představitelé Rady bezpečnosti OSN
pohlíží se skepsí na závazek Sýrie, že kompletně
stáhne vojenské jednotky z měst a obcí do 10.
dubna. Stažení vojsk přislíbil v dopisu speciálnímu
vyslanci OSN a Ligy arabských států Kofimu
Annanovi syrský ministr zahraničí Walid
al-Moualem. Americká velvyslankyně při OSN
Susan Rice prohlásila, že věří, že syrská vláda
stihne jednotky stáhnout a opozice se zachová
stejně.

Írán odebral akreditaci agentuře Reuters po
odvysílání mylné zprávy
Írán vyzval 11 zaměstnanců zpravodajské
agentury Reuters, aby vrátili novinářské karty, a
zrušil agentuře akreditaci poté, co Reuters
odvysílala mylnou zprávu o tréninku nájemných
vražedkyň v Íránu. Omyl vznikl špatným
slovosledem v titulku. Šéfredaktor agentury
Reuters Stephen Adler přiznal omyl a nyní se
snaží obnovit akreditaci v Íránu. Írán to považuje
za záměrnou manipulaci s cílem poškodit zemi v
očích světové veřejnosti.

UNICEF opakovaně upozornil na množství dětí
ohrožených na životě v oblasti Sahel
Dětský fond Organizace spojených národů
upozornil v úterý na dramatickou potravinovou
situaci v oblasti Sahel. Až 1 milion dětí je ohrožen
smrtí hladem v této části světa. Organizace pro
výživu a zemědělství při OSN zdůraznila, že
příčinou tohoto stavu je především sucho,

chudoba, drahé potraviny, masové vyhánění z
domova a válečný konflikt. David Gressly, oblastní
ředitel UNICEF řekl, že katastrofální situace je
spojena s nedostatkem srážek v roce 2011.
Spojené státy americké oznámily, že vyčlenily 200
milionů dolarů na boj s chudobou a hladem v
Sahelu. UNICEF upozorňovala na situaci v oblasti
již v průběhu března. 

Demokratická strana získala během února více
než 45 miliónů USD na předvolební kampaň
Podle informací tvoří více než 98% příspěvků
částky nižší než 250 dolarů. V únoru přispělo na
kampaň celkem 348 000 lidí, z toho více než 105
000 vůbec poprvé. V posledních letech mají
předvolební kampaně jednoznačný trend stále
většího utrácení v rámci předvolebního boje.
Zatímco v roce 2008 utratil tým současného
prezidenta B. Obamy v rámci kampaně více než
750 miliónů dolarů, v současnosti komentátoři
považují tuto částku za příliš nízkou pro úspěšné
vedení kampaně proti republikánským kandidátům.

Jemenská armáda zabila 43 příslušníků
teroristické skupiny Al-Kaida
Jemenská vláda pokračuje ve svém boji proti
příslušníkům Al-Kaida na svém území. Naposled
se jemenské armádě podařilo leteckým útokem
zabít 43 ozbrojenců Al-Kaidy. Vláda oznámila, že
se jí podařilo dostat pod kontrolu horskou oblast
al-Rahha v provincii Lahj, kterou předtím ovládala
Al-Kaida. Podle USA se Al-Kaidě podařilo získat
vliv v zemi díky politickým nepokojům a nestabilitě.

Společnost Global Payments nebude ještě
několik týdnů schopna vyjádřit náklady
spojené s únikem soukromých dat svých
klientů
Podle vyjádření společnosti nebylo únikem
osobních dat zasaženo více než 1,5 milionu
držitelů kreditních karet. Únikem dat byli postiženi
pouze zákazníci v rámci Severní Ameriky.
Společnost Global Payments je jednou z desítek
podobných firem zajišťujících služby pro firmy
Mastercard, American Express či Visa. Poslední
jmenovaná ji v reakci na poslední únik informací
stáhla ze svého seznamu doporučených
poskytovatelů. Tento druh servisních společností
bývá velmi často cílem útoků hackerů právě kvůli
tomu, že operují s vysoce citlivými daty držitelů
kreditních karet.
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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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