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Norský král Harald V. navštívil Polsko, jednal s
premiérem Donaldem Tuskem
Společně diskutovali o spolupráci v oblasti
finančních mechanismů, energie a bezpečnosti.
5533 milionů eur, které Polsko obdrželo v rámci
Finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru a Norska v letech 2004 až
2009 umožnilo realizovat více než 1400 projektů. V
rámci druhého kola získalo Polsko 578 milionů eur,
které budou využity na ochranu životního
prostředí, snížení emisí uhlíku, zachování
kulturních památek, výzkumnou spolupráci a na
studijní stipendia. Memorandum o této věci bylo
podepsáno v červnu loňského roku premiéry
Donaldem Tuskem a Jensem Stoltenbergem.

Argentinský senát schválil zákon o ,,důstojné
smrti"
Tento zákon umožňuje těžce nemocným a jejich
rodinám více možností v rozhodování o ukončení
života. Eutanázii však stále nepovoluje. Díky
novému zákonu tak rodiny nemusí vyhledávat
soudce, který by nařídil lékařům odpojení od
přístrojů. Právě získání takového povolení je v
některých regionech Latinské Ameriky velice těžko
sehnatelné, kvůli silnému odporu římsko-katolické
církve. Argentinská poslanecká sněmovna zákon
odhlasovala již minulý rok. Zákon prošel oběma
komorami parlamentu především proto, že je v
něm výslovně zakázána eutanázie.

Španělský Repsol zveřejnil své příjmy
Španělská společnost Repsol zveřejnila své
příjmy, ve kterých zahrnula i ztráty, které plynou ze
znárodnění argentinské ropné společnosti YPF. V
prvním čtvrtletí letošního roku společnost Repsol
včetně YPF inkasovala na 792 milionů EUR, což je
o 3,5% více, než loňský rok. Bez argentinské YPF
příjmy Repsolu činily 643 milionů EUR. I tato
částka je vyšší, než loňský rok a to o 12,4%.
Důvodem takového nárůstu příjmů společnosti je
především vyšší cena ropy a LPG.

Španělská bankovní skupina BFA žádá o
částečné zestátnění
Bankovní agentura BFA vlastní i finanční úřad
Bankia. Agentura Reuters uvedla, že Bankia žádá
o státní půjčky ve výši 4,5 miliard EUR. Žádost
centrální španělská banka podporuje. Půjčky, které
vláda poskytne budou proměněny na cenné
papíry. To by mělo znamenat posílení kapitálu
banky. Bankia je tak zřejmě největší obětí krize
španělského realitního trhu. Bez odpisu
nedobytných půjček jí hrozí existenční problémy.
Informaci přinesl server financninoviny.cz.

Společnost Shell v deltě Nigeru našla dva úniky
ropy
V pondělí objevila ropná společnost Royal Dutch
Shell dva nové úniky ropy na pevnině v deltě
Nigeru.  Únik společnost přičítá nelegálnímu
získávání ropy z ropovodů. Ropa unikla
z ropovodu Akpajo a K-dere v regionu Ogoniland.
Den předtím Shell uvedl, že důsledkem výpadků
způsobených krádeží ropy je pravděpodobné, že
nebude moct dodávat vysoce kvalitní typ ropy
Bonny Light.

Libyjská policie ukončila protesty před rafinérií
Agoco
Dvoutýdenní protesty, které vedly k uzavření sídla
ropné společnosti Agoco ve městě Benghazi,
ukončila ve středu policie. Na 30 demonstrantů
bylo zatčeno. Společnost Agoco musela
důsledkem protestů snížit produkci o 30 000 barelů
za den. Demonstranti žádali větší transparentnost
při přerozdělování výnosů z ropy.

 Nový návrh rozpočtu může egyptské výdaje
zvýšit o 15 % 
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh rozpočtu
k fiskálnímu roku, který začíná 1. července. Podle
dohody se současnou vládnoucí vojenskou vládou
má o výši rozpočtu rozhodnout až nově zvolený
parlament. Na základě předloženého návrhu
rozpočtu by egyptské výdaje měly činit 86 miliard
USD a státní deficit 28 miliard USD, přitom
v březnu ministr financí počítal se schodkem ve
výši 24 miliard USD. Egypt žádá Mezinárodní
měnový fond (MMF) o úvěr ve výši 3,2 miliard
USD.

V Alžírsku se konají parlamentní volby
Obyvatelé Alžírska dnes volí kandidáty do
parlamentu, který podle slibu prezidenta
Abdelazize Bouteflika má přepsat dosavadní
ústavu. Do voleb je přihlášeno 44 politických stran,
z nichž polovina byla legalizována teprve
v letošním roce. Podle úřadů má jít o
nejsvobodnější volby v historii země, přesto se
očekává nízká volební účast. Alžírsko ovládají
sociální nepokoje, které podporuje vysoká
nezaměstnanost a zvyšující se náklady na živobytí.

Tisíce lidí v Mauretánii požadovaly odstoupení
prezidenta
Prezident Mohamed Ould Abdelaziz stanul v čele
země v srpnu 2008 poté, co v Mauretánii proběhl
převrat. Tisíce lidí v ulicích hlavního města
Nouakchott požadovaly jeho odstoupení. Dav
demonstrantů rozehnala policie za použití síly.
Opoziční vůdce Moustapha Ould Bedredine
označil vládu prezidenta Abdelazize za vojenskou
a tvrdí, že se „režim chystá uchýlit k represím“.

Indická centrální banka představila nová
opatření na podporu domácí měny
Ta jsou založena na změně pravidel pro vývozce.
Ti tak nyní budou muset během 14 dnů snížit
objem svých devizových rezerv o 50% a právo na
nákup dalšího obnosu cizí měny budou mít až ve
chvíli, kdy vyčerpají celou rezervu. Od srpna
loňského roku poklesla indická rupie vůči
americkému dolaru o 21%. Vývozci doposud měli
velké devizové rezervy kvůli obavám před
výrazným poklesem ceny rupie. Ekonomové však
o plánovaném účinku opatření pochybují.

Sony hlásí ztráty, Toyota se naopak z
nepříznivého období dostává
Příčinou problémů většiny japonských společností
byly přírodní katastrofy z minulého roku, které
narušily výrobu, a zároveň silný kurz japonské
měny, který oslaboval export. Automobilce Toyota
se podle zveřejněných údajů daří z krize dostat,
když zveřejnila čistý zisk za první letošní čtvrtletí
ve výši 1,5 miliardy USD. Společnost Sony naopak
zveřejnila meziroční ztrátu ve výši 5,7 miliardy
USD, kterou odůvodňuje poklesem poptávky ve
státech s "vyspělou" ekonomikou. Vedení
společnosti však předpovídá opětovnou ziskovost
v následujícím fiskálním roce.

Administrativa amerického prezidenta
vyšetřuje únik informací ze CIA
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy vyšetřuje únik tajných informací z americké
CIA. Jedná se o informace, o situaci kolem
dvojitého agenta v Jemenu a zachycené bomby
teroristické skupiny Al-Kaida. Podle mluvčího
tiskové agentury Associated Press, která
informace zveřejnila, Paula Colforda agentura s
velkou pečlivostí vybírala informace, které je
možné zveřenit, a které nikoli.

CIA zkoumá bombu Al-Kaidy, kterou získala v
Jemenu
Experti americké Ústřední zpravodajské služby
(CIA) zkoumají bombu, kterou CIA získala díky
nasazení dvojitého agenta do služeb teroristické
skupiny Al-Kaida v Jemenu. Bomba je nekovového
charakteru a odolává bezpečnostním opatřením na
letištích. Al-Kaida měla v úmyslu propašovat ji na
palubu letadla letícího do Spojených států
amerických ve spodním prádle jednoho z teroristů.

Ruský prezident zrušil návštěvu USA
Nový ruský prezident Vladimir Putin oznámil
zrušení plánované návštěvy amerického
prezidenta Baracka Obamy ve Spojených státech
amerických. V telefonickém rozhovoru oznámil
Vladimir Putin, že místo sebe pošle ruského
předsedu vlády Dmitrije Medveděva. Ruský
prezident to zdůvodnil zaneprázdněností přípravou
na summit G8, který se bude konat 18 - 19. května
v Camp Davidu.

Červený kříž pozastavil některé humanitární
aktivity v Pákistánu
Konkrétně se jedná o působení této organizace ve
městech Peshawar a Karachi, které se řadí mezi
největší v zemi. Revizi svých aktivit v Pákistánu prý
nyní provádí většina humanitárních organizací.
Důvodem je zvyšující se počet útoků na jejich
pracovníky. Červený kříž jako jednu z hlavních
příčin uvedl nedávné zabití jednoho z britských
členů této organizace. Červený kříž v současnosti
operuje ve třech ze čtyř pákistánských provincií,
přičemž rozhodnutí o dalším působení v zemi má
vedení organizace vynést v následujících týdnech.

Podle pákistánského ministerského předsedy
jsou vztahy Pákistánu s USA na špatné úrovni
Pákistánský předseda vlády Yousuf Raza Gilani
prohlásil, že vztahy mezi Spojenými státy
americkými a Pákistánem jsou špatné. Důvodem je
především vzájemná nedůvěra mezi vládami obou
zemí. Předseda vlády Gilani kritizuje hlavně
americké útoky bezpilotních letadel na území
Pákistánu, které považuje za kontraproduktivní a
nelegální. Podle americké ministryně zahraničí
Hillary Clinton je pákistánské území předmětem
zájmu USA, protože se zde pravděpodobně ukrývá
současný vůdce hnutí Al-Kaida Ayman al-Zawahiri.

Stávka pilotů společnosti Air India již třetí den
pokračuje
Celkem již bylo zrušeno více než 20
mezinárodních letů. Ministr pro leteckou dopravu
apeloval na ukončení stávky a přislíbil pilotům
jednání s vládou. Předmětem sporu je školení
pilotů již neexistující společnosti Indian Airlines na
letadlech Boeing 787. Nejvyšší soud v Novém Dillí
stávku označil za nelegální a nařídil pilotům návrat
zpět do práce. Událost přispěla ke zhoršení
ekonomické situace společnosti, kterou se
dlouhodobě zabývá indická vláda.

Evropský soud pro lidská práva svolil k
vyhoštění radikálního klerika Abu Qatady do
Jordánska
Evropský soud pro lidská práva zamítl odvolání
radikálního klerika Abu Qatady, Velká Británie jej
tedy může vyhostit do Jordánska. Dříve o zprávě
informovala britská ministryně vnitra a pro
záležitosti žen a rovné příležitosti Theresa May.
Britové považují Abu Qatadu za hrozbu národní
bezpečnosti, obviňují jej ze shromažďování
finančních prostředků pro teroristické skupiny,
zejména pro Al-Káidu. Na deportaci bude dotyčný
čekat několik měsíců.
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Francie fiskální pakt v podobě, v jaké se
nachází, neratifikuje
Mluvčí budoucího francouzského prezidenta F.
Hollanda Pierre Moscovici řekl, že dohodu o přísné
kontrole rozpočtů ve stavu, v jakém se nachází,
Francie ratifikovat nebude. Ratifikace se tedy pár
dní po Hollandově zvolení zastavila. Z června na
květen posunulo ratifikaci Německo, kde jí odmítli
podpořit opoziční sociální demokraté. Kancléřka
Angela Merkel však změny v podepsané smlouvě
odmítá.

Herman Van Rompuy se setkal s budoucím
francouzským prezidentem Hollandem
Dnes, přibližně dva týdny před mimořádným
summitem lídrů EU v Bruselu, se setkal Francois
Hollande se stálým předsedou Evropské rady
Hermanem Van Rompuyem. Hollandova
inaugurace proběhne 15. května a budoucí
prezident má poté v plánu navštívit Německo a
setkat se s kancléřkou Angelou Merkel. Bruselský
summit bude první, kterého se Hollande zúčastní.
Van Rompuy se při dnešní návštěvě Paříže také
rozloučil s dosavadním prezidentem Nicolasem
Sarkozym.

Maďarská vláda rozhodla, že od roku 2013
zavede zdanění finančních transakcí
Ministr hospodářství Gyoergy Matolcsy uvedl po
středeční schůzi vlády, že burzovní transakce a
transakce na trhu s dluhopisy budou zatíženy
sazbou 0,1%. Od daně mají být osvobozeny
transakce, které provádí centrální banka a
ministerstvo financí. Ministr také oznámil novou
daň pro podniky z odvětví energetiky a veřejně
prospěšných služeb, která bude činit 30% .Vláda
tak chce přimět finanční sektor, aby se podílel na
nákladech maďarské finanční krize. Daně mají
také pomoci udržet schodek rozpočtu v budoucím
roce do 3% HDP, což je jedna z podmínek pro
obnovení jednání o nové úvěrové lince s EU a
MMF.

Zvláštní zástupce EU Samuel Žbogar: "Měl by
existovat speciální plán pro sever Kosova"
Zvláštní zástupce EU Samuel Žbogar uvedl, že dle
jeho názoru by měl existovat speciální plán pro
sever Kosova, rozhodnutí však náleží Prištině.
Zdůraznil, že Srbsko bude mít svou roli v
budoucím dialogu, neboť v Kosovu žije mnoho
etnických Srbů. Během oslav Evropského dne
zástupce EU zmínil, že kosovská vláda bude
muset přesvědčit zdejší Srby, že Kosovo je
multietnickým státem.

Srbští demokraté a socialisté se dohodli na
vytvoření nové vlády
Proevropští demokraté a socialisté se ve středu
dohodli na tom, že společně vytvoří koaliční vládu.

Socialisté také souhlasili, že v 2. kole
prezidentských voleb podpoří předsedu
Demokratické strany (DS) Borise Tadice proti
Tomislavovi Nikolicovi ze Srbské pokrokové strany
(SNS). Právě tato strana tak, ačkoliv ve volbách
získala nejvíce hlasů, skončí znovu v opozici.
Demokraté a socialisté by nyní mohli získat
podporu 2 menších proevropských stran, které by
měly schválit novou vládu.

Japonsko vyjednává se Saudskou Arábií o
dodávkách ropy
Japonský ministr obchodu Yukio Edano oznámil,
že plánuje požádat Saudskou Arabii o pomoc v
zajištění stabilních dodávek ropy do země.
Momentálně  je jedním z hlavních japonských
dodavatelů Írán, i přestože došlo k omezení
dodávek z této země v důsledku uvalených sankcí.

Turecko výrazně navyšuje dovoz íránské ropy
Turecko podle statistik Hurriyet Daily News a
informací agentury PressTV v březnu 2012 z Íránu
dováželo 270 000 barelů ropy denně, což je téměř
ztrojnásobení dovozu ve srovnání s únorem
2012. Celkem Turecko v březnu dovezlo 1,174
milionů tun íránské ropy, což představuje její
nejvyšší měsíční nákupy od července 2011. Stejně
tak z informací vyplývá, že ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku Turecko navýšilo dovoz
surové ropy o 90%. 

Bahrajnský korunní princ se sešel s americkou
ministryní zahraničí
Bahrajnský korunní princ Salman bin Hamad Al
Khalifa se včera sešel ve Washingtonu s
americkou ministryní zahraničí Hillary Clinton, aby
podle vyjádření amerického ministerstva zahraničí
projednali "řadu bilaterálních i regionálních
otázek". Zatímco v Bahranjnu pokračují nepokoje
opozičních hnutí, americká vláda prostřednictvím
ministryně Clinton vyjádřila podporu bahrjanské
vládě i lidu a potvrdila závazek dlouhodobého
strategického partnerství.

V Izraeli bude vládnout vláda národní jednoty
Izraelský parlament ve středu schválil dohodu
vládní strany Likud a opoziční strany Kadima o
vytvoření vlády národní jednoty, kterou povede
dosavadní premiér Benjamin Netanyahu.
Izraelským vicepremiérem pak bude lídr opoziční
strany Kadim Saul Mofaz. Obě strany se také
dohodly na rozšíření povinné vojenské služby i na
ortodoxní židy, kteří se jí doposud mohli vyhnout,
přičemž naplnit ji má nový zákon, a to do konce
července 2012.

Litva podepsala s japonskou Hitachi licenční
smlouvu o stavbě jaderné elektrárny
Na základě návrhu koncesní smlouvy na výstavbu

jaderné elektrárny v litevském městě Visaginas,
který včera schválila litevská vláda, budou
podíly jednotlivých účastníků smlouvy stanoveny
následovně: strategický investor, japonská
společnost Hitachi, získá podíl ve výši
20%; 38% bude náležet Litvě, 22% Estonsku a
20% Lotyšsku. V průběhu více než 10 let musí
Litva podle propočtů ministerstva financí do
projektu investovat přibližně 2,6 miliardy eur,
přičemž polovinu této částky si bude muset se
státní zárukou vypůjčit. Kritici projektu, mezi něž
patří například také druhá nejsilnější parlamentní
Litevská sociálně demokratická strana, vládě
vytýkají nedostatečnou analýzu jeho financování.
Odpůrci se již několik týdnů snaží sehnat 300 tisíc
podpisů potřebných k tomu, aby se v této otázce
mohlo konat referendum.

Novým ruským premiérem se stal Dmitrij
Medveděv
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv se stal
novým premiérem Ruska. Jeho kandidaturu,
navrženou v pondělí prezidentem Vladimirem
Putinem, včera na mimořádném plenárním
zasedání podpořila ruská Státní duma. Svými
hlasy D. Medveděva podpořilo 299 poslanců, 144
hlasovalo proti. Pro hlasovala frakce Jednotného
Ruska a Liberálně demokratické strany, proti byli
komunisté a poslanci strany Spravedlivé Rusko.

Generální tajemník NATO se sešel s americkým
prezidentem a diskutovali o nadcházejícím
summitu NATO
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen navštívil Bílý dům a setkal se s
americkým prezidentem Barackem Obamou.
Hovořili o přípravě nadcházejícího summitu NATO,
který se bude konat mezi 20. a 21. květnem tohoto
roku v Chicagu. Hlavním tématem summitu bude
kromě otázky rozšiřování strategických partnerství
Afghánistán. NATO hledá způsob, jak předat zemi
v konsolidované podobě plně do rukou afghánské
vlády a vyloučit návrat Tálibánu a teroristických
organizací do země.

Americký prezident Barack Obama podpořil
manželské svazky párů stejného pohlaví
Americký prezident Barack Obama prohlásil, že
podporuje udělení práva homosexuálním párům
uzavírat sňatky. Tímto prohlášením dal najevo, že
se ve své prezidentské kampani pokusí spíše o
mobilizaci demokratických voličů, než o získání 
konzervativnějších voličů na svoji stranu,
váhajících s podporou pro jeho protikandidáta
Mitta Romneyho. Podle slavného střediska
sociálních výzkumů - Gallupova institutu - přibližně
50% amerických občanů podporuje svazky párů
stejného pohlaví a 48% je proti.
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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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