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Letiště v Tripolisu je opět v provozu
Mezinárodní letiště v hlavním městě Libye Tripolisu
je po 24 hodinách, poté co ho obsadily ozbrojené
milice, znovu otevřeno. První letadlo opět vzlétlo
v úterý v 17:00 místního času. Milice Al-Awfia
převzaly kontrolu nad letištěm a požadovaly
propuštění svého vůdce.

Německu hrozí nebezpečný nedostatek
pracovních sil - vláda ho chce odvrátit masivní
informační kampaní
Podle slov šéfa Spolkové agentury práce
Frank-Jürgena Weise budou do roku 2025 N

V Libyi začal soud s prvním členem Kaddafiho
vlády
Bývalý zpravodajský šéf Buzeid Dorba je obviněn
z trestných činů během libyjského povstání. Dorba
čelí šesti bodům obvinění: spiknutí s cílem zabití
civilistů, poskytování zbraní za účelem zabití
civilistů, snaha vyprovokovat občanskou válku,
odepírání občanům práva na protest, nezákonné
zadržování a zneužívání moci. Buzeid Dorba svou
vinu odmítá. Soudce Al-Ajaily Al-Maalouli soudní
proces přerušil do 26. června, vyhověl tak obhájci
Dhao Al-Mansouri Awon, který u soudu požadoval
více času na prostudování spisu.

Mezinárodní trestní soud žádá OSN o
spolupráci v zatýkání súdánského prezidenta
Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na
súdánského prezidenta Omara Hassan al-Bashira
za válečné zločiny v Darfúru už v roce 2009. Nyní
ICC žádá Radu bezpečnosti OSN, aby zvážila
možnost určitého nátlaku na africké země a
regionální společenství k zatčení prezidenta
al-Bashira. Je nepravděpodobné, že by Rada
bezpečnosti OSN s návrhem ICC souhlasila,
především kvůli čínské podpoře Súdánu.

Egypťané volají po obnovení revoluce
Důvodem k znovuobnovení revoluce, kterou
požadovaly tisíce Egypťanů na náměstí Tahrir, je
rozsudek nad svrženým prezidentem Husni
Mubarakem, který dostal trest doživotí.
Demonstranti žádali pro exprezidenta trest smrti.
Egypťané se domnívají, že země zůstala beze
změny, neboť u moci zůstali stejní politici jako před
revolucí. Hnutí 6. dubna, liberální a středové strany
požadují odložení druhého kola prezidentských
voleb, v nichž se proti sobě má postavit bývalý
premiér Ahmed Shafiq a islamistický kandidát
Mohamed Mursi.

Senegal žádá Světovou banku o úvěr na
zlepšení energetického sektoru
Podle viceprezidenta Světové banky (SB) pro
Afriku Makhtara Diopa může Senegal získat půjčku
ve výši 140 milionů USD, z nichž 85 milionů USD
má jít na zlepšení energetiky země a 55 milionů
USD na rozpočtovou podporu. O půjčce by měla
rada banky podle viceprezidenta Diopa jednat
v nadcházejících týdnech. Senegalský energetický
sektor po letech špatného řízení patří k nejhorším
na světě. Většina energie pochází z benzínových
generátorů. Minulý rok zemi postihly masivní
výpadky energie, některé trvaly až 30 hodin.

Argentinští zemědělci zahájili generální stávku
Po pětidenní stávce v červnu argentinští zemědělci
opět oznámili generální stávku. Ta má trvat týden,
počínaje včerejší nocí. Opět se snaží protestovat
proti zvýšení daně z půdy, která se bude v provincii
Buenos Aires navyšovat. Oproti minulé stávce se
tato dotkne i exportu surovin, jako obilí, řepka
olejka nebo dobytek. Provincie Buenos Aires je v
rámci země jednou ze zemědělsky

nejproduktivnějších.

Organizace amerických států rozhodla o
odložení reformy Komise pro lidská práva
Rozhodlo se tak na mítinku Generálního
shromáždění Organizace amerických států (OAS).
Jednání ohledně nové Komise pro lidská práva by
se měla zpozdit o 6-8 měsíců. Na začátku příštího
roku by tedy mělo Generální shromáždění OAS
celou věc probrat znovu. Původní návrh podal
minulý měsíc Venezuela. Právě prezident Chávez
zároveň požádal svou vládu o vystoupení
Venezuely z Inter-americké komise pro lidská
práva (IAHRC), která jedná právě pod hlavičkou
OAS. Podle něj ,,totiž současnou IAHRC používá
USA proti Venezuele".

Mexický prezident podepsal zákon o změně
klimatu
Prezident Felipe Calderón podepsal zákon, ve
kterém jsou představeny závazné cíle ve věci
změny klimatu. Jde především o snížení emisí
podílejících se na skleníkovém efektu - do roku
2020 má být jejich množství sníženo o 30%, do
roku 2050 o 50%. Dále zákon hovoří o zvýšení
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Mexiko je
teprve druhou zemí světa, která kvůli změně
klimatu odsouhlasila zákon. Stala se zároveň první
rozvíjející se zemí, která takový zákon  přijala.

Ve věku 91 let zemřel v Kalifornii spisovatel
Ray Bradbury
Ray Bradbury byl vizionář, spisovatel, básník,
esejista a autor celé řady divadelních her. Je
považován za jednu z nejvýraznějších postav
světové sci-fi literatury 20. století. Mezi jeho
nejznámější díla patří román 451 stupňů
Fahrenheita, či povídková sbírka Marťanská
kronika.

Ambasáda Spojených států v Libyi se stala
terčem bombového útoku
Bomba vybuchla u brány ambasády v Benghazi na
východě země. Podle dostupných zpráv nebyl při
útoku nikdo zraněn. Americké úřady v návaznosti
na útok požádaly Libyjskou vládu o zvýšení
bezpečnostních opatření. Hlavní ambasáda
Spojených států v zemi se přitom nachází v
hlavním městě Tripolisu. V posledních měsících se
jedná již o několikátý útok na zahraniční a vládní
cíle. 

 

V Evropské unii se jedná o návrhu na vznik
úřadu unijního státního zástupce 
Tuto funkci může vytvořit skupina devíti a více
členských států unie v rámci orgánu EU Eurojust.
Podle EU by byl unijní státní zástupce zodpovědný
za vyšetřování, stíhání a předvedení před
spravedlnost lidí, kteří poškozují finanční aktiva
spravovaná EU nebo jejím jménem. Podle
komisařky pro vnitřní záležitosti Cecilie Malmström
EU přijde kvůli korupci a podobným zločinům ročně
až o 120 miliard eur. Malmström dále uvedla, že
vznik této pozice potřebuje širší politickou podporu.
Některé členské státy se již proti návrhu postavily.

Ratingová agentura Moody’s snížila rating šesti
německých a třech rakouských bank
Moody’s se obává dopadů evropské dluhové krize
na tyto banky. Nejedná se však o tak výrazné
snížení ratingu, které potkalo banky jihoevropských
států, jako je například Španělsko či Itálie.
Snižování ratingu pro německé a rakouské banky
bylo dopředu avizováno. Rating byl většinou
bankám snížen o jeden stupeň, rakouské bankovní

skupině Erste Group Bank však o dva stupně na
A3. Důvodem jsou obavy z následků dluhové krize
ve střední a východní Evropě, kde Erste Group
Bank působí.

Írán hodlá zahájit právní kroky proti západním
ropným společnostem za nedodržení smluv
Náměstek íránského ministra pro ropný průmysl a
generální ředitel Íránské národní společnosti pro
distribuci a rafinaci ropy (NIORDC) Alireza
Zeighami oznámil, že některé  zahraniční firmy
neplní své závazky vyplývající ze smluv o vývoji
íránských ropných rafinérií v posledních měsících,
a to ačkoliv mnoho firem do Íránu stále dopravuje
své produkty skrze prostředníky, jak uvádí
agentura Mehr News. Podle ředitele NIORDC se
jedná převážně o firmy držící evropské licence.
Íránský ministr pro ropný průmysl Rostam Qasemi
ovšem již dříve varoval, že všechny společnosti,
které nebudou plnit své smluvní závazky, budou
vyloučeny z íránského ropného a plynárenského
sektoru, přičemž poukázal na to, že se tak děje
zřejmě kvůli sankcím ze strany EU vůči Íránu.

Hnutí nezúčastněných států podpořilo íránský
jaderný program a vyjádřilo znepokojení nad
postupem MAAE vůči Íránu
Zástupci členských států Hnutí nezúčastněných
států (NAM), které sdružuje 118 zemí, zasedající v
Radě guvernérů Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE) v sídle OSN ve Vídni
vydali prohlášení, ve kterém vyjádřili znepokojení
nad tím, že MAAE nebyla schopna Íránu předat
dokumenty obviňující Írán z údajných prací na
vojenském jaderném programu. Státy NAM také
podpořily íránské právo na mírový jaderný program
a zdůraznily, že jde o základní právo každé země,
která podepsala Smlouvu o nešíření jaderných
zbraní (NPT).

Nigérie pozastavila leteckou licenci aerolinek
Dana Air
Nigerijská vláda rozhodla o pozastavení licence
Dana Air  "z preventivních důvodů" po letecké
havárii jejího letounu McDonnell Douglas
MD-83 přímo ve městě Lagos, při které zahynulo
153 lidí, když letadlo narazilo do činžovního domu.
Oznámilo to nigerijské ministerstvo letectví s tím,
že jde o nejhorší leteckou katastrofu za posledních
20 let. Prezident Nigérie Goodluck Jonathan
vyhlásil tři dny národního smutku od pondělí.
Společnost Dana Air popírá, že by letoun mohl mít
nějakou závadu.

Podle agentury Reuters čínská společnost
Huawei údajně porušila embargo uvaleného na
Írán
Podle agentury Reuters v rámci smlouvy na mimo
jiné dodání některých produktů mezi Huawei
Technologies a íránským telefonním operátorem
MTN Irancell došlo k porušení embarga, když
společnost dodala některé zakázané počítačové
vybavení. Huawei Technologies toto obvinění
popřelo a mluvčí společnosti uvedl, že dodávku
zakázaného vybavení zprostředkovala
společnost Fakour, od které se Huawei distancuje.
Oddělení společnosti Fakour, Fakour Sun
Microsystems, uvádí Huawei Technologies na
svých internetových stránkách jako svého
zákazníka.

Český poslanec David Rath může být trestně
stíhán pro podezření z korupce, rozhodla
poslanecká sněmovna
Bývalý ministr zdravotnictví a významný bývalý
člen opoziční strany ČSSD je stíhán pro podezření
z korupce a převzetí sedmimilionového úplatku
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(340 300 USD). Poslanecká sněmovna ho zbavila
imunity, když 183 poslanců hlasovalo pro vydání
Ratha k trestnímu stíhání, dva hlasovali proti a pět
poslanců se zdrželo hlasování. David Rath, který je
také bývalým středočeským hejtmanem, byl dnes
do poslanecké sněmovny přiveden z vazby
ozbrojenými policisty a před samotným hlasováním
promluvil o svém případu. Rath sám sebe označil
za politického vězně a jeho případ za
vykonstruovaný „chobotnicí“ ministra vnitra Jana
Kubiceho.

EU uvažuje o nabídnutí preventivní úvěrové
linky pro Španělsko
To uvedl německý deník Die Welt. Linka by šla
přes evropský záchranný fond a pomohla by
stabilizovat španělský bankovní sektor. Úvěrová
linka by zároveň mohla dát Španělsku možnost
pokusit se získat zdroje pro rekapitalizaci bank i
bez pomoci ostatních. Španělská vláda ale uvedla,
že země nepotřebuje zařídit úvěrovou linku přes
Evropský fond finanční stability (EFSF) nebo přes
Mezinárodní měnový fond (IMF).

Druhý muž organizace Al-Kaida Abu Yahya
al-Libi byl zabit při útoku amerického
bezpilotního letadla
Podle amerických činitelů, kteří se vyjádřili pouze
při podmínce zachování anonymity, byl al-Libi,
původním jménem Mohamed Hassan Qaid, zabit
při raketovém útoku amerického bezpilotního
letadla v pondělí ráno v oblasti severozápadního
Pákistánu. Podle zpráv z americké administrativy
se jedná o těžkou ránu celé organizaci, v níž měl
al-Libi hrát zásadní roli, mimo jiné při plánování
útoků proti západním cílům. Pákistánská vláda
útoky amerických bezpilotních letadel na svém
území dlouhodobě kritizuje.

Byl jmenován nový generální ředitel
argentinské společnosti YPF
Během prvního sezení akcionářů nedávno
znárodněné ropné společnosti YPF byl jmenován
nový generální ředitel společnosti Miguel Galuccio,
bývalý jednatel gigantu ropných služeb
Schlumberger Ltd. 16 ze 17 nově jmenovaných
ředitelů společnosti bylo jmenováno státem,
poslední z nich zastupuje španělský Repsol, který
do letošního jara kontroloval 51% YPF. Repsol
nyní kontroluje 6% společnosti.

Britské ropné společnosti jsou podle Argentiny
ve falklandských vodách ilegálně
To uvedla vláda argentinské prezidentky Cristiny
Fernández de Kirchner. Podle nich britské
společnosti působící ve vodách Falklandských
ostrovů jednají v rozporu s argentinskými zákony.
Velká Británie vše ale odmítá a uvádí, že ten kdo
nerespektuje zákony je právě Argentina, která proti

společnostem působících ve falklandských vodách
hodlá podnikat další právní kroky.

Poradce nejvyššího íránského vůdce vyzývá
mocnosti k uznání práva Íránu na mírový
jaderný program
Poradce íránského ajatolláha Ali Akbar Velayati
vyzval světové mocnosti, aby formálně uznali
íránské právo na mírový jaderný program v rámci
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), které
je Írán členem. Západní státy dlouhodobě odmítají
uznat íránské právo na obohacování uranu kvůli
údajnému porušování smlouvy již dříve, ze kterého
západní země Írán viní. Írán naopak tvrdí, že v
rámci členství v NPT má nárok na provozování
kompletního cyklu výroby jaderného paliva pro
mírové účely, tedy včetně provozovaní jaderných
centrifug na obohacování uranu.

Pákistán předvolal amerického chargé
d'affaires a označil americké nálety na svém
území za narušení své suverenity
Pákistánské ministerstvo zahraničí předvolalo
amerického chargé d'affaires kvůli pokračujícím
útokům amerických bezpilotních útoků na
pákistánském území a oficiálně americkému
zástupci předalo nótu o "vážném znepokojení z
pokračujících útoků". Pákistán označil nálety za
porušení mezinárodního práva a suverenity
Pákistánu. Pákistán opakovaně označuje nálety za
kontraproduktivní a pákistánský parlament je
označil za nepřijatelné.

Mezinárodní trestní soud zvažuje zastavení
pomoci pro státy pomáhající súdánskému
prezidentovi
Na súdánského prezidenta Omar Hassan al-Bashir
vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač za
válečné zločiny v Darfúru. Z totožného důvodu je
obviněn i ministr vnitra Muhammad Husajn Badel
Raheem. Prokurátor ICC Luis Moreno Ocampo
uvedl, že by země, které pomáhají prezidentu
al-Bshirovi vyhnout se zatčení, mohly přijít o
mezinárodní pomoc. Mezi státy, které súdánský
prezident za uplynulý rok a půl navštívil, patří
Etiopie, Čína, Egypt, Čad, Malawi, Katar, Libye,
Saudská Arábie a Irák.

Na 35 000 uprchlíků uteklo do Jižního Súdánu
Tři desítky tisíc uprchlíků, kteří utekli před boji mezi
armádou a povstalci, se přidali k 70 000
uprchlíkům žijícím v už tak přeplněných táborech.
Vojenský střet vypukl v súdánském státu Jižní
Kordofán v červnu 2011 a v září se rozšířil i do
Modrého Nilu. Rada bezpečnosti OSN minulý
týden vyjádřila znepokojení nad špatným
přístupem humanitárních organizací do oblastí.
Súdán obviňuje Jižní Súdán z podpory rebelů
v Jižním Kordofánu a Modrém Nilu, Jižní Súdán to

odmítá.

Tuniská inflace se podle premiéra snižuje
Ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru
v Istanbulu premiér Hamadi Jebali řekl, že
meziroční růst inflace se zpomalil. Vláda očekává,
že inflace země v letošním roce klesne na 4 %.
Národní statistický úřad na začátku května vydal
zprávu, podle níž se inflace v prvních měsících
letošního roku naopak zvýšila na 5,7 %. V roce
2011 se inflace v prvním kvartále pohybovala
kolem 5,5 %. Ekonomický růst Tuniska vláda
předpovídá na 3,5 %. Podle premiéra Jebali se
zvýšily investice v průmyslovém sektoru a počet
turistů se vrací na úroveň před jasmínovou
revolucí, která svrhla prezidenta Ben Aliho.

Čad se stal 91. zemí světa, která uznává
nezávislost Kosova
Prostřednictvím verbální nóty zaslané ministerstvu
zahraničních věcí Kosova vláda republiky Čad
potvrdila uznání nezávislosti této země. Oznámení
předcházela návštěva kosovského ministra
zahraničních věcí Envera Hoxha na čadském
velvyslanectví v Paříži minulý měsíc, kde se Hoxha
setkal se svým čadským protějškem Moussou Faki
Mahamatem. Od vyhlášení nezávislosti dne 17.2.
2008 bylo Kosovo k dnešnímu dni uznáno 91 státy.

Sýrie vypověděla některé západní diplomaty
Týden poté, co některé země vypověděly syrské
diplomaty se ke stejnému kroku rozhodla Sýrie.
Mezi diplomaty označenými jako "persona non
grata" byli velvyslanci USA, Velké Británie, Francie
a Turecka. Prezident země Bashar al-Assad také
obvinil některé mocnosti z rozvrácení země.
Mezitím Rusko a Čína znovu vyzvaly mezinárodní
společenství k pokračování v podpoře mírového
plánu zvláštního zmocněnce OSN a Ligy
arabských států Kofiho Annana. Ten však není
oboustranně dodržován. 

Dle průzkumu získá levice ve francouzských
parlamentních volbách většinu
Z projekce založené na nedávném průzkumu
agentury zkoumající veřejné mínění Ipsos Logica
Business Consulting vyplývá, že francouzská
levice získá v příštích parlamentních volbách
majoritu v Národním shromáždění (dolní komora).
Socialisté se však při prosazování zákonů budou
pravděpodobně muset spoléhat na podporu
menších levicových stran. Tato výhra levice by
upevnila pozici nového francouzského prezidenta
Francoise Hollanda na domácí politické scéně.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

