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Německá kancléřka se bude snažit přesvědčit
ruského prezidenta k zesílení tlaku na Sýrii
Před očekávanou návštěvou Vladimira Putina v
Berlíně oficiální zástupce německé vlády sdělil,
že během společného jednání chce německá
kancléřka Angela Merkel na ruského prezidenta
apelovat, aby učinil správné rozhodnutí ohledně
syrské otázky a zesílil tlak na režim syrského
prezidenta Bašára al-Assada. Mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov v interview pro agenturu
Reuters však v souvislosti s tímto tématem
zdůraznil, že pozice Ruska vůči syrské otázce je
tvrdá a dobře odůvodněná a že "pokusit se ji
změnit bude pravděpodobně marné".

Podle mluvčí mise OSN se súdánské jednotky
stahují ze sporné oblasti
Podle mluvčí peacekeepingových misí OSN
Josephine Guerrero se súdánské jednotky stahují
ze sporné oblasti Abyei. Stažení jednotek Súdánu
nařídila OSN. Rada bezpečnosti varovala obě
znepřátelené země, že na ně uvalí sankce, pokud
se nezřeknou násilí a nebudou jednat o míru.
Mluvčí ozbrojených sil Jižního Súdánu Philip Aguer
prohlásil, že je ke zprávě o stažení súdánských
vojsk skeptický.

Nositelka Nobelovy ceny v Jemenu kritizovala
útoky amerických bezpilotních letadel
Jemenská nositelka Nobelovy ceny míru Tawakul
Karman kritizovala útoky amerických dronů v
Jemenu proti cílům teroristické sítě Al-Kaida. Podle
jejího názoru většina obětí těchto útoků nepochází
z řad teroristů, ale z řad civilního obyvatelstva.
Přes své výhrady ocenila příspěvek USA a
mezinárodního společenství v boji proti terorismu v
Jemenu.

V Irsku se bude 31. května v referendu
rozhodovat o ratifikaci rozpočtového paktu
Pakt rozpočtové kázně podepsalo 2. března 2012
v Bruselu 25 představitelů zemí EU, tedy všechny
členské státy kromě České republiky a Velké
Británie. Fiskální pakt vstoupí v platnost, jakmile ho
ratifikuje nejméně 12 členských států. Irsko je
jedinou zemí, která předložila otázku ratifikace
fiskálního paktu k referendu. Výsledek hlasování je
nejistý, poslední průzkumy však ukázaly, že 34%
Irů chce hlasovat pro ratifikaci fiskálního paktu.
Proti by podle průzkumu bylo asi 24%.

Haagský tribunál odsoudil Charlese Taylora k
50 letům vězení
Speciální soud pro Sierru Leone v Haagu pod
záštitou OSN odsoudil bývalého liberijského
prezidenta k 50 rokům vězení. Státní žalobci žádali
trest ve výši 80 let vězení. Bývalý prezident, zvaný
„řezník z Monrovie“, se může proti rozsudku
odvolat. 64letý Charles Taylor byl shledán vinným
v 11 případech obžaloby, mimo jiné z vraždy,
znásilňování a verbování dětských vojáků během
válek v Libérii a Sierra Leone mezi léty 1991-2002.
Svou vinu Taylor i nadále odmítá.

Parlamentní volby v Lesothu nepřinesly
jasného vítěze
Vojáci ve snaze zabránit možnému povolebnímu
násilí vstoupili do hlavní města. Parlamentní volby,
které se konaly minulý týden, nepřinesly jasného
vítěze, země se obává podobného násilí jako po
volbách v roce 1998. Vítězství sice deklaruje
dosavadní premiér Pakalitha Mosisili, který před
volbami vstoupil do nově vzniklé strany Democratic
Congress (DC), avšak jeho strana nezískala
dostatečnou většinu k vytvoření vlády. Tři opoziční
strany se dohodly na vzniku koalice jako protiváhy
DC. Odborníci se podle Reuters domnívají, že

premiér Mosisili se nebude chtít moci vzdát.

Evropská centrální banka nesouhlasí s
původním plánem pro záchranu Bankie
Původním plánem španělské vlády pro záchranu
finančního ústavu Bankia bylo vydání dluhopisů.,
které by pak mateřská společnost Banco
Financiero y de Ahorros (BFA) použila jako
zástavu za hotovost, kterou by Evropská centrální
banka (ECB) poskytla v rámci své tříměsíční
refinanční operace. Tak by dluhopisy BFA
nemusely jít na trh. Tento návrh však ECB zamítla.
Vláda premiéra Mariana Rajoye tak rozhodla, že
peníze pro finanční injekci do finančního ústavu
Bankia získá na trhu. Informaci přinesl server
Financial Times s odvoláním na činitele EU.

Španělská Telefónica připravuje veřejné
nabídky v Německu a Latinské Americe
Tato opatření by mohla společnosti pomoci v
plánech pro odprodání nestrategických aktivit a
mohla by zvýšit finanční flexibilitu společnosti.
Zároveň by mohla snížit míru zadlužení Telefónicy.
Minulý týden agentura Standard & Poor's snížila
ratingové hodnocení Telefónicy i jejích dceřiných
společností.

Čína a Japonsko zahájí přímý bilaterální
obchod bez amerického dolaru jako jeho
zprostředkovatele
Obě země budou s platností od 1. června 2012 pro
vzájemný obchod používat pouze japonský yen a
čínský juan a ukončí tím roli amerického dolaru
jako zprostředkovatele vzájemného obchodu. Toto
opatření by mělo snížit konverzní poplatky,
usnadnit a podpořit bilaterální obchod a také posílit
postavení čínského juanu jako světové měny.
 Čína je největším japonským obchodním
partnerem a obě země patří mezi trojici největších
světových ekonomik. Přímý obchod s Japonskem
je prvním případem, kdy Čína bude přímo
obchodovat s další zemí bez zprostředkování
obchodu americkým dolarem a dle mnohých
analytiků bude znamenat "odrazový můstek" pro
další podobná opatření.

Přebytek obchodní bilance Jižní Korey poklesl
v porovnání s březnovou hodnotou téměř na
polovinu 
Ekonomika Jižní Korey závislá zejména na exportu
počítačových čipů a mobilních zařízení utrpěla
ztrátu způsobenou poklesem poptávky na
světových trzích. Obchodní bilance čtvrté největší
asijské ekonomiky poklesla v porovnání s
březnovou hodnotou z 2,97 na 1,78 miliardy USD.
Hodnota zahraničního obchodu s Evropou
vykázala v dubnu 20% meziroční pokles a výrazně
zpomalil také růst zahraničního obchodu s USA.

Barmská disidentka Aung San Suu Kyi
vycestovala po 24 letech ze země 
Předsedkyně opoziční strany Národní ligy pro
demokracii Aung Suu Kyi je v současné době v
Thajsku, kde se zúčastní Světového
ekonomického fóra, které se od středy koná v
hlavním městě Bangkoku. V rámci své cesty
navštíví také uprchlický tábor nedaleko
thajsko-barmské hranice. Podle oficiálních údajů
žije na území Thajska přibližně 130 tisíc
barmských imigrantů, kterým by po návratu do
země hrozila perzekuce. Po návštěvě Thajska
bude další cesta Suu Kyi směřovat do Evropy, kde
navštíví mimo jiné také Norsko a Velkou Británii.

Britský nejvyšší soud rozhodl o vydání
spoluzakladatele WikiLeaks Juliana Assange
do Švédska

Nejvyšší britský soud tak potvrdil rozsudky soudů
nižší instance z minulého roku. Assange už má
pouze jedinou možnost jak nebýt vydán do
Švédska, a to obrátit se na Evropský soud pro
lidská práva ve Štrasburku. Julian Assange byl
obviněn dvěma bývalými pracovnicemi WikiLeaks
za sexuální obtěžování. Ve Švédku není sice
Assange formálně obžalován, ale jelikož opustil
zemi a odmítal se do ní vrátit, vydalo na něj
Švédsko mezinárodní zatykač a usiluje o jeho
vydání.

Některé státy vypověděly syrské diplomaty na
protest proti masakru ve vesnici Houla 
Poté, co generální tajemník OSN Ban Ki-Moon
nařídil vyšetřit incident ve vesnici Houla , některé
státy reagovaly vypovězením syrských diplomatů.
Ke kroku se slovy francouzského prezidenta "po
jednáních na vysoké úrovni s britským premiérem
Davidem Cameronem" rozhodla Francie, Velká
Británie, Německo, Itálie a Austrálie. Stejný krok
potvrdil i kanadský ministr zahraničních věcí John
Baird.

Ruský prezident Vladimír Putin v tomto týdnu
navštíví Bělorusko, Francii a Německo
Staronový ruský prezident Vladimír Putin ve čtvrtek
navštíví Bělorusko, později se přesune do
Německa a Francie. Všechny tři zmíněné státy
jsou klíčovými obchodními partnery Ruské
federace a prezident bude během své cesty
rokovat s jejich hlavními představiteli - Alexandrem
Lukašenkem, Angelou Merkel a Francoisem
Hollandem. Jednání by se měla týkat dluhové krize
v eurozóně a nynější situace v Sýrii.

Francouzský premiér Jean-Marc Ayrault
kritizoval kandidaturu německého ministra
financí Wolfganga Schaeuble na šéfa
euroskupiny 
Dle francouzského premiéra Jean-Marc Ayraulta je
Evropa "unavená klimatem úspor a škrtů
zbaveným jakýchkoliv perspektiv" s čímž spojuje
právě německého ministra financí Wolfganga
Schaeuble. Již dříve přinesl podobnou zprávu
německý deník Der Spiegel, jenž uvedl, že
francouzský prezident Francois Hollande nebude
proti kandidatuře Schaeubla, pokud se ten vzdá
postu ministra financí. Schaeuble toto stanovisko
odmítá. V EU nyní probíhají i jednání ohledně
obsazení postů ředitele Evropské banky
pro obnovu a rozvoj a ředitele nového
stálého mechanismu eurozóny - záchranného
fondu ESM. Dle některých analytiků by mělo
Německo, jako největší země eurozóny, získat
jeden z těchto postů, nejpravděpodobněji právě
post šéfa euroskupiny.

Evropská komise vydala zprávu o pokroku
Chorvatska v zavádění reforem nutných pro
přistoupení do EU

Rada pro obecné záležitosti Evropské unie přijala
29. května monitorovací zprávu Evropské komise
(EK) o připravenosti přistoupení Chorvatska.
Země byla pochválena za svůj pokrok a vyzvána k
zajištění plného provádění reforem v
oblasti soudnictví a základních práv, spravedlnosti,
svobody, bezpečnosti politiky a politiky
hospodářské soutěže. Další zpráva o průběhu
reforem má být zveřejněná během summitu
EU-Chorvatsko v červnu.
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Turkish Airlines zasaženy stávkou, bylo
zrušeno více jak 100 letů
Turkish Airlines v úterý zrušily více než 100 letů,
neboť velká část jejich zaměstnanců
protestovala proti vládním plánům postavit mimo
zákon stávky v sektoru letectví. Mnoho
nezrušených letů mělo dle tureckých médii velké
zpoždění. Aerolinie označila tuto protestní akci za
"nelegální".

Bývalý prezident Srbska Slobodan Miloševič
měl 2200 agentů pracujících pro srbskou státní
bezpečnostní službu ve všech státech bývalé
Jugoslávie
Poslední forum v Bruselu, kterého se zúčastnili
bývalí agenti a zástupci kdysi
socialistických zemí, nyní členů NATO, mělo za cíl
analyzovat činnost bývalých státních
bezpečnostních služeb od roku 1949 do roku
2010. Výsledky diskuze ukazují, že bývalý srbský
prezident Slobodan Milosevic měl asi 2200 tajných
agentů ve všech státech bývalé Jugoslávie,
přičemž nejvíce - 700 agentů - pracovalo v
Kosovu.

Chorvatsko a Makedonie podepsaly smlouvu o
policejní spolupráci
Makedonská ministryně vnitra Gordana Jankuloska
a její chorvatský protějšek Ranko Ostojić podepsali
ve Skopji smlouvu o policejní spolupráci obou zemí
a také protokol o spolupráci během letní turistické
sezóny. Jankuloska oznámila, že s Ostojićem dále
jednali o možnosti, že by Chorvatsko sdílelo
s Makedonií své zkušenosti s euroatlantickou
integrací.

Demokratická republika Kongo prošetřuje
údajnou rwandskou podporu rebelům
Demokratická republika Kongo vyšetřuje obvinění,
podle něhož sousední Rwanda poskytuje své
území pro nábor a výcvik vojáků, kteří se následně
přidávají k bojům na východě Demokratické
republiky Kongo. Informaci, že mezi rebely je
desítka bojovníků rwandské státní příslušnosti,
přinesla BBC s odvoláním na OSN. Rwandská
ministryně zahraničí Louise Mushikiwabo obvinění
kategoricky odmítá. Konžský ministr pro
komunikaci Lambert Mende spekulaci o roli
Rwandy potvrdil, ovšem popřel, že by vláda o
účasti Rwandy při výcviku rebelů měla důkazy.

Austrálie vyhostila ze země syrského diplomata
Vláda Julie Gillard tímto vyjádřila protest proti
masakru v syrském městě Houla. Ministr

zahraničních věcí Bob Carr oznámil, že syrský
diplomat Jawdat Ali má 72 hodin na to, aby opustil
zemi. Austrálie zároveň navýšila sankce, které
zahrnují finanční a cestovní omezení a společně
s Evropskou unií a Spojenými státy uvalila na Sýrii
zbrojní embargo.

Podle předsedy Evropské komise by země
eurozóny měly přijít s časovým plánem
dosažení plné hospodářské unie
Podle předsedy Evropské komise (EK) José
Manuela Barrosa by představení tohoto
harmonogramu bylo důležité, i kdyby se samotné
uskutečnění úplné hospodářské unie mělo
uskutečnit mnohem později. Barroso dodal, že by
se tak podařilo ujistit investory o budoucnosti bloku
jednotné měny, neboť je důležité mít definovaný
trend a cíl. Předseda EK tak reaguje na výzvu lídrů
EU, kteří požádali minulý týden čtyři nejvýše
postavené úředníky EU, včetně Barrosa, aby přišli
s nápady, jak by eurozóna mohla plné
hospodářské unie dosáhnout.

Průzkum Evropské obchodní komory ukázal, že
každá pátá firma uvažuje o přesunu své
pobočky z Číny do jiné země
Jako hlavní důvody uvedly firmy rostoucí cenu
pracovní síly, komplikované jednání s čínskými
úřady, dvojjazyčný výklad zákonů a regulace
čínské vlády. Prezident Evropské obchodní komory
v Číně okomentoval situaci slovy: „Jestliže jedna z
pěti společností zvažuje odchod z Číny, tak to
považuji za zcela alarmující,“. Čína i přes pokles
hospodářského růstu zůstává stále důležitým
strategickým trhem.

Slovenské banky budou muset obyvatelům s
nízkým příjmem poskytovat vedení účtu za
jedno euro měsíčně
Slovenská vláda touto regulací poplatků chce
ochránit klienty komerčních bank na Slovensku
před případným zvyšováním poplatků. Tento
vládou určený balík bankovních služeb, ve kterém
je zřízení a vedení účtu, poskytnutí platební karty a
určitý počet transakcí, bude určen pro klienty, kteří
nevydělávají více než je minimální mzda. Podle
odhadů bude zvýhodněný účet moci používat
kolem 250 000 lidí. Premiér Robert Fico dále
pohrozil, že pokud budou banky dále zvyšovat
poplatky za své služby, mohla by jeho vláda
prosadit tento zvýhodněný účet pro všechny.

Řekové si chtějí udržet euro i za cenu
pokračování úspor, tvrdí nový průzkum
Podle agentury Kapa Research si chce euro
zachovat kolem dvou třetin Řeků i přes
pokračování úsporných opatření. Koalice radikální
levice (SYRZA), která politiku úspor tvrdě odmítá,
získala v průzkumu o 3,2% více než v květnových

volbách, kde získala 16,8%. Pravicová a
proevropská Nová demokracie (ND) by však podle
průzkumu zaznamenala nárůst o 7,3% oproti
původním 18,5% a spolu se socialisty ze strany
PASOK, pokles z 13,2% o 0,2 procenta, by měli
šanci získat nadpoloviční většinu v parlamentu a
poté sestavit vládu. Předčasné volby se v Řecku
budou konat 17. června.

Rekapitalizace Bankie bude provedena
vydáním dluhopisů
Vydáním dluhopisů finančního ústavu Bankie by se
tak španělská vláda měla vyhnout přímé finanční
injekci do banky. Podle agentury Reuters tímto
způsobem vláda pomůže i regionům. Španělská
vláda by měla do pátku přijmout nový
mechanismus. Ten jí umožní postavit se za dluhy
španělských dluhopisů.

Generální shromáždění OAS probere záležitost
Falkland a přístup Bolívie k moři
Bolivijský prezident Evo Moráles uvedl, že setkání
Generálního shromáždění Organizace amerických
států (OAS) je výbornou příležitostí, kde by se měl,
mimo jiné, probrat spor Argentiny a Velké Británie
o nadvládu na Falklandskými ostrovy nebo spor o
přístup Bolívie k moři, který země vede s Chile.
Prezident Moráles to uvedl během setkání s
argentinským vice-prezidentem Amandem Boudou.
Setkání Generálního shromáždění OAS se
odehraje na začátku června v bolivijské
Cochabambě.

Hodnota akcií internetového prohlížeče Opera
stoupla o 20% v souvislosti s její možnou
akvizicí ze strany společnosti Facebook
Soupeření společností Google, Facebook a
dalších o nákup společnosti Opera by mohlo podle
analytiků dostat její hodnotu až k hranici 1 miliardy
amerických dolarů, v současnosti její hodnota na
základě aktuální ceny akcií dosahuje 800 milionů
amerických dolarů. Pro společnost Facebook by
získání mobilních technologií společnosti Opera
společně s více než 170 miliony uživateli
prohlížeče Opera Mini znamenalo výrazně rychlejší
a efektivnější řešení, než vyvíjení vlastní mobilní
platformy.

Repsol nejspíše ukončí výzkum kubánských
vod
Prezident španělské ropné společnosti Repsol
uvedl, že nejsou plánovány další výzkumné
programy kubánských vod za účelem objevení
úložiště ropy a zemního plynu. Reaguje tak na
fakt, že společnost zatím v kubánských vodách
žádná naleziště ropy nenašla.
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