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Paraguay podepsala s Brazílií dohodu o rozvoji
společného pohraničí
Dohoda by se měla týkat strategického rozvoje
společného pohraničí, stejně tak, jako redukce
chudoby a zvýšení bezpečnosti. Díky této smlouvě
by dále mělo dojít ke zlepšení zásobovacího
řetězce a ke zvýšení investic v regionech Paraná a
Mato Grosso do Sul. Obě země se shodují, že
výsledky této dohody budou viditelné po dlouhé
době. Dodávají, že se jedná o mezník v plánech
pro rozvoj regionu organizace Společného jižního
trhu (Mercosur).

Španělská vláda vylučuje potřebu čerpání
finanční podpory od členských zemí eurozóny
Španělská vláda přiznává, že ekonomika země je
ve velké krizi, a proto by tamní banky mohly
potřebovat další pomoc. Vylučuje ale čerpání
finanční pomoci od ostatních členů
eurozóny. Řada analytiků i přes to varuje, že
pokud se stav ekonomiky země nezlepší,
Španělsku jiná možnost, než čerpání z evropských
záchranných fondů, nezbude. Evropská komise
dnes vyjádřila zemi svou podporu a doufá, že
Španělsko bude schopno letos i příští rok snížit
rozpočtový deficit tak, jak to původně slíbilo.
Španělsko se nyní potýká s více, jak 24%
nezaměstnaností a se sníženým ratingem.

Německá kancléřka Angela Merkel zvažuje
politický bojkot EURO 2012
Německá kancléřka Angela Merkel zvažuje
politický bojkot Mistrovství Evropy ve fotbale 2012
na Ukrajině v případě, že před zahájením
šampionátu nebude propuštěna z vězení bývalá
ukrajinská premiérka Julija Tymošenko. Napsal o
tom v neděli německý týdeník
Spiegel. Podle průzkumu provedeného
Sociologickým ústavem Emnid zastává
52% Němců názor, že by Německo mělo účast na
Euro 2012 odmítnout.

Šéf euroskupiny Jean-Claude Junkcer: "Pokud
francouzské prezidentské volby vyhraje
Francois Hollande, promluvím s ním o
fiskálním paktu"
Lucemburský premiér a šéf tzv. euroskupiny Jean-
Claude Juncker uvedl pro list Welt am Sonntag, že
se pokusí přesvědčit francouzského
prezidentského kandidáta Francoise Hollanda, aby
v případě vítězství ve volbách upustil od snahy o
opětovná jednání o fiskálním paktu. Německý
ministr financí Wolfgang Schaeuble uvedl, že si je
"velmi jist", že pakt bude ratifikován, protože dle
jeho názoru vytvořil "důvěru v dlouhodobou
stabilitu systému."

Desetitisíce Španělů demonstrovaly proti
vládním úsporným opatřením
Španělská vláda 20. dubna schválila reformy, které
například ruší  bezplatné léky pro důchodce a
zavádějí vyšší poplatky pro studenty. Cílem je
ušetřit dalších 10 miliard eur ročně. Proti reformám
dnes v Madridu demonstrovaly desítky tisíc
nespokojených občanů. Madrid slíbil snížit deficit
veřejných financí na 5,3% HDP v roce 2012 z 8,5%
v loňském roce. Španělská nezaměstnanost
dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 24%, což
je nejvyšší úroveň od roku 1996. Další
demonstrace se očekávají 1. května u příležitosti
svátku práce. Poté mají proběhnout protesty 3.5. v
Barceloně, kde proběhne zasedání guvernérů
Evropské centrální banky (ECB).

Obávaný nárůst přílivu levné pracovní síly do
Německa se nekonal
Téměř rok poté, co Německo otevřelo hranice

pracovníkům z 8 postkomunistických zemí střední
a východní Evropy informoval Institut pro pracovní
trh (IAB) o počtu příchozích pracovníků do
Německa. Těch bylo pouze o 79 tisíc více než před
rokem a obávaný příliv levné pracovní síly se tak
nekonal. Institut zdůvodnil malý zájem o německý
pracovní trh zvláště jazykovou bariérou. To
potvrzuje i dřívější zpráva Česko-německé
obchodní a průmyslové komory. 

Barclays Capiatal a Deutsche Bank nakoupily
balík amerických hypoték
Balík strukturovaných cenných papíru nakoupily
tyto banky od centrální americké banky Fed. Balík
pocházel z majetku pojišťovny AIG, která je
největší pojišťovnou na světě. Podle Fedu mají
cenné papíry hodnotu 7,5 miliardy USD. O balík
měly dále zájem například i Credit Suisse,
Goldman Sachs nebo Citigroup a Bank of America.

Růst ekonomiky Spojených států se v prvním
kvartálu roku 2012 zpomalil
Růst zpomalil z 3% posledního čtvrtletí roku 2011
na současných 2,2%. Výsledné číslo zaostává za
odhady ekonomů, kteří očekávali 2,5% růst. Na
snížení růstu má podíl především snížený objem
celkových investic amerických společností a
zároveň nižší investice do zbrojení, naopak
automobilový a stavební průmysl rostl nejvíce od
roku 2010.

Sněmovna reprezentantů v USA schválila
zákon Cyber Intelligence Sharing and
Protection Act
Cyber Intelligence Sharing and Protection Act
(CISPA) je novelizací Zákona o národní
bezpečnosti z roku 1947 a týká se internetové
bezpečnosti. Pokud by vešel v platnost, umožňoval
by tento zákon poškozeným společnostem, aby
v případě kybernetického útoku předávaly citlivé
informace vládě i sdílely je i mezi sebou navzájem.
Za přijetí zákona lobují největší internetoví hráči,
mimo jiné společnosti Google či Facebook. Novela
se zároveň stala terčem široké kritiky z řad
občanskoprávních společností a internetových
odborníků kvůli obavám z možného zneužití. Proti
jejímu přijetí se postavil i prezident spojených států
B. Obama, podle kterého existuje reálná možnost
ohrožení základních práv Američanů a negativního
dopadu na ekonomiku Spojených států. Po
schválení Sněmovnou reprezentantů bude o
zákoně hlasovat Senát a pro zahájení platnosti
bude muset být ještě podepsán prezidentem USA.

Argentinská vláda vyšetřuje společnost Google
z monopolistických praktik
Argentinská národní komise pro obranu
konkurenceschopnosti (CNDC) již od roku 2010
vyšetřuje argentinskou filiálku americké společnosti
Google, jestli nezneužívá svého postavení
nejrozšířenějšho internetového vyhledávače.
Společnost Google je vyšetřována, zda nepřijímá
platby za lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.
Obdobná vyšetřování byly proti společnosti vedeny
i v Jižní Korey, Spojených státech amerických
nebo v některých evropských státech.

Španělsko vyzývá Argentinu, aby se vrátilo na
cestu ,, mezinárodní zákonnosti"
To dnes oznámil španělský ministr zahraničí José
Manuel García-Margallo. Dodal, že Španělsko
nevidí žádnou životaschopnou dohodu mezi EU a
organizací Jižního společného trhu (Mercosur),
dokud Argentina nebude dodržovat mezinárodní
pravidla investic. Toto evropské království tak opět
reaguje na znárodnění argentinské ropné
společnosti YPF, která byla z 51% kontrolována

španělským Repsolem. Ke znárodnění společnosti
YPF a k následkům, které hodlá podniknout
Španělsko a EU se vyjádřil i evropský komisař pro
obchod Karl De Gucht.

Investice do peruánského hornictví americkou
společností Newmont se nakonec uskuteční
Americká společnost Newmont bude i přes
protesty pokračovat ve svém projektu Minas
Conga, do kterého by měla investovat na 4,8 mld
USD. Projekt zastavily četné protesty, ve kterých
chtěli účastníci upozornit na reálnou šanci
znečištění vodních toků a životního prostředí. Ty
tak donutily peruánskou vládu přezkoumat
možnost znečištění životního prostředí. Realizace
projektu Minas Conga by měla začít v roce 2014 v
regionu Cajamarca na severu země. Bude se
jednat o síť zlatých a měděných dolů.

Uruguayský export ryb se v roce 2011 zvýšil o
20%
Za rok 2011 Uruguay vyexportovala přes 102 000
tun s celkovou hodnotou 236 milionů USD. Tuna
ryb tedy stojí přes 2 300 USD, což je o 22% více,
než minulý rok. Hlavním trhem pro export
uruguayských ryb je Brazílie, následována Čínou a
Nigérií. Země loví především pstruhy, štikozubce
nebo žraloky modravé.

Japonská a americká vláda zahájily plán na
přesun vojáků z ostrova Okinawa
Tato v lednu dohodnutá strategie by tak měla
výrazně odlehčit ostrovu Okinawa od přítomnosti
vojáků USA. Těch by mělo na ostrově zůstat 10
tisíc, přičemž zbylých 9 tisíc bude přemístěno na
jiná místa v asijsko-pacifickém regionu. Hovoří se
především o Havaji a ostrovu Guam. Obě strany
se však stále ještě nedohodly na přemístění
letecké základny Futenma, která ostrov podle
mínění obyvatel zatěžuje nejvíce. Tato agenda se
bude pravděpodobně projednávat i na návštěvě
japonského premiéra v USA v následujících dnech.

Čínská vláda schválila plán na vybudování
přístavu na sporných Paracelských ostrovech
Paracelské ostrovy jsou předmětem sporu mezi
Čínou a Vietnamem. Snaha o vybudování
čínského zásobovacího přístavu však podle
pozorovatelů ukazuje na stále větší přítomnost
Číny v jednotlivých oblastech Jihočínského moře.
Čínská lidová republika prohlašuje pás
Paracelských ostrovů za své území již od roku
1974.

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon upozornil
Indii na problém rostoucích sociálních
nepoměrů
I přes tuto kritiku však během své návštěvy země
ocenil vedoucí roli Indie v Radě bezpečnosti a
upozornil na pokrok, který země učinila v oblasti
zdravotní péče. Vyjádřil také důvěru ve zlepšování
indicko-pákistánských vztahů a v perzekuci těch,
kteří se podíleli na teroristických útocích v Bombaji
v roce 2008.

Pákistánský premiér Yousuf Raza Gilani odmítl
odstoupit z funkce, přestože byl shledán
vinným za pohrdání soudem
Opoziční politici upozorňují na jeho příslib k
odstoupení v případě, že by byl uznán vinným.
Premiér ale namítl, že jediný, kdo má ho právo
odvolat, je parlament. Vzhledem k poměru hlasů v
parlamentu je ale nepravděpodobné, že by
opozice pro toto rozhodnutí získala dostatečnou
podporu. Celý případ je součástí série sporů mezi
vládou a soudním systémem, který čelí
podezřením z propojení s pákistánskou armádou.
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Společnost Samsung se stala světovou
jedničkou v oblasti výroby mobilních telefonů
Potvrdily se tak předběžné odhady a společnost
Nokia ztratila své prvenství po více než 14 letech.
Během prvního čtvrtletí roku 2012 prodal Samsung
o 10 milionů mobilních telefonů více než bývalá
jednička. Společnost také vykázala největší
čtvrtletní prodejní zisk od roku 2008, který činil 4,4
miliard USD. Jihokorejská společnost je zároveň
největším světovým prodejcem televizorů a
plochých obrazovek.

Podle amerických představitelů je jádro
organizace Al-Kaida zničené
Rok po zabití bývalého vůdce Al-kaidy Usámy Bin
Ládina oznámili američtí představitelé, že jádro
Al-Kaidy je zničené. Současný vůdce
Al-Kaidy Ayman al-Zawahri podle nich nemá
kapacity k útoku na Spojené státy americké, či jiné
zásadní západní cíle a navíc čelí neustálým
útokům amerických bezpilotních letadel v
Pákistánu. Existují ovšem odnože Al-Kaidy, které
stále disponují vojenskou silou a politickým vlivem.
Nejsilnější z nich je v Jemenu.

USA poskytly azyl čínskému aktivistovi za
lidská práva
Ambasáda Spojených států amerických v Pekingu
poskytla azyl aktivistovi za lidská práva Chen
Guangchengovi. Tato záležitost může spolu s
návrhem prodeje stíhaček do Taiwanu
zkomplikovat "Strategická a ekonomická" jednání
mezi USA a Čínou, které se mají konat v příštích
týdnech. Americká ambasáda, stejně jako američtí
a čínští představitelé to odmítli komentovat.

USA zvažují prodej vojenských letadel Taiwanu
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy zvažuje prodej vojenských letadel
Taiwanu. Spojené státy americké v září 2011
zamítly žádost Taiwanu na nákup 66 stíhaček typu
F-16. Kritici to označili za ústup nátlaku ze strany
Číny. Nyní americká administrativa zvažuje
vojenské letouny Taiwanu prodat. Nespecifikovala
ovšem jaký typ, ani v jakém množství. Taiwanská
vláda zprávu přivítala. Případný prodej může
zhoršit vztahy USA a Číny.

USA posílají moderní stíhačky na základnu
vzdálenou 320 km od Íránu
Spojené státy americké poslaly stíhačky typu F-22
na základnu Al Dafra ve Spojených arabských
emirátech. Tato základna je vzdálena zhruba 320
km od Íránu. Stíhačky typu F-22 jsou momentálně
nejmodernějším typem stíhacího letounu na světě
a zatím nebyly použity v boji. Představitelé
Spojených států amerických oznámili, že se
nejedná o manifestaci síly, ale o rutinní záležitost.

Itálie: Výsledky sčítání lidu odhalily, že za 10 let
se narodilo pouze 34 tisíc Italů
List Rzeczpospolita informoval, že podle výsledků
sčítání lidu, které v Itálii proběhlo v říjnu loňského
roku, narostl počet obyvatel Itálie oproti
poslednímu sčítání z roku 2001, kdy jich bylo 59,4
milionů o téměř 2,5 milionu. V období 2001-2011
se však dle sčítání narodilo pouze 34 tisíc osob
italské národnosti. Majoritní podíl na přirozeném
přírůstku mají tedy imigranti, jejich počet vzrostl za
10 let trojnásobně a nyní tvoří 6,3% obyvatel Itálie.

Vysoká představitelka EU Catherine Ashton na
návštěvě Barmy
Při této příležitosti Catherine Ashton uvedla, že
Evropská unie otevře v nejbližších dnech svou
kancelář v této zemi. Návštěva Ashton má "otevřít
novou kapitolu bilaterálních vztahů mezi EU a
Barmou" poté, co EU zmrazila většinu sankcí
uvalených vůči této zemi. Během návštěvy se
Ashton setká s představitelkou Národní ligy pro
demokracii Aung San Suu Kyi a některými ministry
vlády.

EU je "velmi znepokojená" pokračujícím
násilím v Sýrii, znova vyzvala k ukončení násilí 
Vysoká představitelka EU Catherine Ashton v
pátek v Bruselu uvedla, že Evropská unie je "velmi
znepokojená pokračujícím násilím v Sýrii, které je v
rozporu s příměřím a navzdory přítomnosti
pozorovatelů OSN v zemi." Ashton znova vyzvala
všechny strany v Sýrii, aby okamžitě ukončily
všechny formy násilí. "Je jasné, že syrská vláda
neplní své povinnosti a není schopna dostát svým
závazkům na stažení svých vojáků a těžkých
zbraní z populačních center," uvedla šéfka
diplomacie EU.

Americký viceprezident Joe Biden kritizoval
Evropskou unii za postoj vůči Turecku
Americký viceprezident uvedl, že nesouhlasí s
postojem Evropské unie, která dle jeho slov plně
nezahrnuje Turecko do hospodářské unie a
některé členské státy jej nevnímají jako součást
Evropy. Biden poukázal na "neobyčejný vliv"
Turecka jako blízkého spojence USA.
Viceprezident takto hovořil před členy
turecko-americké komunity u příležitosti sbírky na
podporu volební kampaně současného prezidenta
Baracka Obamy.

Evropská komise jedná s představiteli
Ázerbájdžánu a Turkmenistánu o dodávkách
zemního plynu
Mluvčí Evropské komise Marlene Holzner uvedla,
že probíhají jednání s úřady v Ázerbájdžánu
ohledně dodávek zemního plynu a projektu
Nabucco. Tato jednání probíhají také s
Turkmenistánem. Jednatelé se prý snaží najít

způsob, jak přepravovat plyn přes Kaspické moře
do Ázerbájdžánu a dále do Evropy.

Ukrajinská ombudsmanka potvrdila skutečnost
fyzického napadení ukrajinské ex-premiérky
Julie Tymošenko
Ukrajinská veřejná ochránkyně práv Nina
Karpachova po osobní návštěvě charkovské
věznice potvrdila přítomnost známek použití
fyzické síly proti bývalé ukrajinské premiérce Julii
Tymošenko. O údajném napadení ze strany
zaměstnanců věznice, ke kterému mělo dojít
během převozu ex-premiérky z věznice do
nemocnice, informoval v úterý právní zástupce
odsouzené. Podle ombudsmanky došlo k porušení
ustanovení ukrajinských zákonů a Evropské
úmluvy o lidských právech.

Běloruská policie zadržela 30 účastníků
protestní akce opozice
Soud v Minsku odsoudil k 10 až 15 dnům vazby
účastníky včerejší protestní kampaně
"Černobylská cesta", kterou běloruská opozice
pořádá každoročně při příležitosti výročí
černobylské katastrofy (26. dubna 1986). Podle
aktivistů se jedná o 30 zadržených. Účastníci akce
vyzdvihli jednak požadavky týkající se ochrany
životního prostředí, včetně upuštění od výstavby
jaderné elektrárny v Bělorusku, a jednak
požadavky politické, kdy znovu vyzvali k
propuštění politických vězňů.

Ruský prezident Dmitrij Medveděv přijal
nabídku předsednictví vládnoucí straně
Jednotné Rusko
Ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes oficiálně
potvrdil, že přijme post předsedy strany Jednotné
Rusko po inauguraci nově zvoleného prezidenta a
současného předsedy strany Vladimira Putina. Na
rozdíl od něj se D. Medveděv chce stát rovněž
členem strany. Prezident připustil, že pro něj tento
návrh projevem velké důvěry, ale zároveň je také
velkou zodpovědností.

Český parlament vyslovil důvěru vládě,
předčasné volby nebudou
Poté, co skončila koalice ODS, TOP 09 a Věcí
veřejných, dnes proběhlo hlasování o důvěře
vládě. Koalice ODS, TOP 09 a skupiny vedené
vicepremiérkou a bývalou členkou Věcí veřejných
(VV) Karolínou Peake dostala potřebných 105
hlasů. Proti vyslovení důvěry se vyjádřilo 93
poslanců, 2 poslanci se hlasování nezúčastnili.
Časový rozestup mezi tímto a posledním hlasování
o důvěře vládě přitom činí něco přes měsíc.
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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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