
sobota

09
červen

2012
Rychlé noviny cena 7 Kč

K sankcím EU proti Bělorusku se připojilo
sedm nečlenských evropských států
K ekonomickým a vízovým 

Španělsko o víkendu údajně požádá o pomoc
pro své banky
Několik zdrojů z EU dnes potvrdilo, že Španělsko o
víkendu nejspíš požádá eurozónu o finanční
pomoc pro svůj bankovní sektor, který se nachází
v krizi. Stalo by se tak 4. a zároveň největší zemí,
která eurozónu požádá o finanční pomoc .
Španělští činitelé zatím toto téma nekomentovali,
premiér Mariano Rajoy ve čtvrtek oznámil, že vláda
nejdřív počká na nezávislý audit bankovního
sektoru. Informaci ale nevyloučil vysoký činitel
Evropské centrální banky (ECB).

Výnosy španělských rukopisů vzrostly
Výnos obligací se splatností 10 let se ráno zvýšil o
deset bazických bodů na 6,21%. To i přes to, že
včera agentura Fitch snížila Španělsku rating o 3
stupně na BBB. Odůvodnila to faktem, že země
bude velice křehká v případě, že se v krize v
eurozóně prohloubí.

Ruský prezident podepsal tzv.
"protidemonstrační" zákon
Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal tzv.
"protidemonstrační" zákon, na základě kterého
dojde k výraznému zpřísnění sankcí za přestupky
během demonstrací. Kontroverzní zákon by měl
být opublikován v nejbližších dnech, jeho účinky by
se tak mohly projevit již během rozsáhlé akce
opozice s názvem "Pochod milionů", která je
naplánována na 12. června.

Argentinská vláda nehodlá vyjednávat s
protestujícími zemědělci
Podle ministra zemědělství Norberta Yauhara
vláda nehodlá podniknout kroky ke změnám, které
požaduje organizace Liaison Board, jednající
jménem stávkujících zemědělců. Generální
stávkou chtějí zemědělci docílit snížení pozemkové
daně v provincii Buenos Aires, která byla v
některých případech zvýšena až o 300%. Podle
ministra zemědělství se chce vláda vyvarovat
podobným nedorozuměním, které se udály v roce
2008, kdy Liaison Board zorganizovala stávku na
protest proti zvýšení daní týkajících se produkce
sójových fazolí.

OAS trvá na pokračování dialogu mezi Chile a
Bolívií ohledně sporného přístupu k moři
Pro Organizaci amerických států (OAS) je důležité,
aby pokračovala jednání mezi Chile a Bolívií
ohledně více, než stoletého sporu ohledně
přístupu Bolívie k moři. To uvedl generální sekretář
OAS José Manuel Insulza po mítinku Generálního
shromáždění OAS, který se konal na začátku
tohoto týdne právě v Bolívii.

Egyptské strany se dohodly na složení
ústavodárného sboru k sepsání ústavy
Zástupci 22 politických stran a předseda vojenské
rady se dohodli na složení sboru, který má sepsat
novou ústavu. Sbor se má skládat ze 100 členů a
jeho složení by příští týden měl potvrdit parlament.
Činnost předchozího sboru byla pozastavena poté,
co soud na základě stížnosti liberálů a sekularistů
uznal, že výbor nereflektuje složení egyptské
společnosti. Ústavodárný sbor se má skládat
z politiků, členů ozbrojených sil, policie, soudců a
odborů, včetně muslimů i křesťanů.

Malawi nebude hostit summit Africké unie
Kvůli neshodám nebude Malawi pořadatelskou
zemí červencového summitu Africké unie (AU).

Malawi žádalo, aby se summitu neúčastnil
súdánský prezident Omar al-Bashir, na něhož
Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač za
válečné zločiny v Darfúru. AU požadavek odmítla.
Ve čtvrtek Súdán požádal AU, zdali by summit
nemohl být přesunut do hlavního města Etiopie
Addis Abeba, aby se súdánský prezident setkání
mohl zúčastnit. ICC žádá mezinárodní
společenství o pomoc při zatčení prezidenta
al-Bashira.

USA kritizují plán Izraele na další osidlování
západního břehu Jordánu
Izrael oznámil plán na vybudování dalších 851
domů na západním břehu Jordánu. Spojené státy
to kritizují jako snahu podkopat mírové jednání.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Mark
Toner řekl, že vytrvalá snaha Izraele osidlovat
západní břeh Jordánu vede k prohlubování sporů
mezi Izraelem a palestinskými organizacemi.
Zájmem USA je podle něj, aby obě strany přestaly
s dalšími provokacemi a vrátily se k jednacímu
stolu.

Příslušníci mise OSN se v Sýrii ocitli pod
palbou
Příslušníci mise pozorovací mise OSN v Sýrii
(UNSMIS) se během pobytu v oblasti kolem města
Hama ocitli pod palbou. Ban Ki-moon oznámil, že
příslušníci mise byli krátce ostřelováni během
snahy dostat se do oblasti Mazraat al-Qubeir.
Velitel pozorovací mise OSN generál Robert Mood
řekl, že jeho jednotky byly zastaveny příslušníky
syrské armády a donuceny k odchodu. Velitel mise
také oznámil, že v Sýrii narůstá násilí mezi
náboženskými skupinami, především mezi
menšinovými Alevity, které reprezentuje prezident
Bashar Al-Assad a většinovými Sunnity.

OSN potvrdila 78 obětí masakru v Sýrii
Příslušníci mise OSN potvrdili, že v syrském městě
Hama bylo zabito 78 civilních obyvatel. OSN se
přiklonila k názoru, že za masakrem stojí vládní
jednotky prezidenta Bashara Al-Assada. Generální
tajemník OSN Ban Ki-moon označil tento čin za
"nevýslovné barbarství". Oznámil také, že mírový
plán zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských
států Kofiho Annana selhal.

Homosexuální páry v Dánsku budou moci
uzavírat plnoprávné církevní sňatky
Dánský parlament ve čtvrtek schválil návrh
zákona, jenž tento krok homosexuálním párům
umožňuje. Týká se však pouze státní luteránské
církve, ke které se hlásí okolo 80% Dánů. V
platnost vstoupí 15. června. Dánsko bylo první
zemí, která v roce 1989 schválila registraci
homosexuálních partnerských svazků.

Polský export automobilového průmyslu
vzrostl v roce 2011 o 1,8 mld eur
Analytická firma Automotivesuppliers.pl vydala
zprávu, podle které byly v roce 2011 z Polska
vyvezeny výrobky v hodnotě 19,06 mld euro, což je
o 1,8 mld více než v roce 2010. Wojciech
Drzewiecki, ředitel Výzkumného ústavu
automobilového trhu Samar, který analyzuje
automobilový trh v Polsku, uvedl, že došlo k
nárůstu vývozu do zemí, ve kterých továrny
vyrábějí automobily z části dovezených z Polska.
Małgorzata Zięba, mluvčí firmy Faurecia, která má
v Polsku devět auto závodu, řekla, že hodnota
prodeje polských firem v roce 2011 činila 3,8 mld,
takže vzrostla o 16,4% ve srovnání s rokem 2010.
Zpráva zdůrazňuje, že automobilový průmysl v
Polsku je závislý na situaci na zahraničních trzích,
především ze Západní Evropy.

Pokud Černá Hora nyní získá datum zahájení
přístupových rozhovorů s EU, parlamentní
volby v zemi proběhnou na podzim
Potvrdil to prezident Černé Hory Filip Vujanović,
jenž také uvedl, že krok má podporu vládnoucích i
opozičních stran. Evropská komise doporučila
zahájení vstupních rozhovorů s Černou Horou
minulý měsíc a ministři zahraničních věcí zemí EU
budou o této věci diskutovat ještě v červnu.

Albánský parlament by dnes měl již potřetí
vybírat prezidenta země, podpora Fatose Nana
roste
Vládnoucí a opoziční strany jsou daleko k
dosažení konsenzu ohledně prezidentského
kandidáta, třetí kolo hlasování je však i přesto v
albánském parlamentu naplánováno na pátek.
Ačkoliv se neočekává, že dnes dojde k jakémukoliv
rozhodnutí v této věci, podpora pro jmenování
bývalého premiéra a bývalého vůdce
socialistů Fatose Nana roste.

Německý export i import v dubnu meziměsíčně
poklesly 
Spolkový statistický úřad uvedl, že německý vývoz
klesl v dubnu meziměsíčně o 1,7%, což je o
procento více, než očekávali analytici. Import klesl
meziměsíčně o 4,8%.

V případě silného přílivu nelegálních migrantů
budou moci země Schengenu dočasně obnovit
kontrolu nad státními hranicemi
Oznámilo to dánské předsednictví EU, rozhodnutí
bylo přijato na zasedání ministrů vnitra EU ve
čtvrtek. Dle dohody budou moci členové
schengenského prostoru  znovu zavést hraniční
kontroly po dobu šesti měsíců s možností
prodloužení opatření o dalších šest měsíců v
extrémních podmínkách. Proti návrhu se
vyslovila komisařka EU pro vnitřní záležitosti
Cecilia Malmström, dle jejíž názoru
nebyl Schengen vytvořen ke kontrole
přistěhovalectví, ale k usnadnění volného pohybu.

Turecko nebude uznávat kyperské
předsednictví EU
Turecký ministr zahraničních věcí Ahmet
Davutoglu opět uvedl, že během půlročního
předsednictví Kyperské republiky se Turecko
nezúčastní žádné akce, které bude tento ostrovní
stát předsedat. Turecko již dříve varovalo před
výrazným zhoršením vztahů s EU kvůli
předsednictví Kyperské republiky, neboť trvá na
vyřešení tzv. kyperské otázky do doby, než by
mělo nastat. Přesto Turecko hodlá nadále vztahy s
EU udržovat, jak nyní uvedlo turecké ministerstvo
zahraničí.

Srbský patriarcha Irineja navštívil Chorvatsko
Čtvrteční cesta srbského duchovního Irineji má
kromě náboženských i politické cíle a měla by
zlepšit vztahy mezi Bělehradem a Záhřebem. Ty
doznaly zhoršení v tomto týdnu, kdy zvolený
srbský prezident Tomislav Nikolič řekl, že "Vukovar
byl srbský. Tam se Chorvaté nemají co vracet."
Město a oblast Východní Slavonie byly na základě
chorvatsko-srbské dohody z Erdutu z roku 1995
spravovány OSN a 1998 reintegrovány do
Chorvatska. Chorvatský prezident Ivo Josipovič na
tento výrok reagoval zrušením své účasti na
pondělní inauguraci  Nikoliče.

Kastovní systém Severní Korey porušuje lidská
práva obyvatel - ukazuje americká studie 
Kastovní systém Sonbug, umožňuje podle
výsledků studie rozsáhlou a systematickou
diskriminaci občanů Severní Korey v celonárodní
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úrovni. Rozřazuje občany do tří základních skupin
podle politické minulosti rodinných příslušníků.
Jednotlivým skupinám přísluší specifické výsady či
tresty, které ovlivňují jejich společensko-politické
postavení a porušují lidská práva. Kastovní
rozdělení ovlivňuje například přístupnost a
možnost výběru potravin, zdravotní péče, vzdělání
či zaměstnání. Do skupiny, která je označena jako
vůči režimu nepřátelská, dle studie spadá mezi 27
až 40% obyvatel. Autorem studie zprostředkované
agenturou Reuters je Robert Collins, bývalý
pracovník Ministerstva obrany USA. Studie také
uvedla, že OSN, zahraniční vlády a nevládní
organizace by se měly podílet na odstranění
primárního útlaku, který je vytvářen na občany
Severní Korey. Země dlouhodobě reaguje na
požadavky projednávání otázky lidských práv
negativně.

Čína poprvé od roku 2008 snížila míru
diskontních sazeb 
Tento krok má za cíl podporu růstu ekonomiky,
který byl v prvním čtvrtletí letošního roku nejnižší
za poslední tři roky. Čínská centrální banka snížila
míru roční depozitní a zápůjční sazby o 25
bazických bodů. Opatření vstoupí v platnost 8.
června a mělo podpořit domácí poptávku po
úvěrech a hospodářskou soutěž.

Čínský investiční fond China Investment
Corporation omezí investice do evropských
akcií a dluhopisů
Předseda China Investment Corporation (CIC)
uvedl, že k rozhodnutí došlo z důvodu zvyšujícího
se rizika rozpadu eurozóny. Upozornil zároveň, že
se společnost nebude v případě zavedení
společných evropských dluhopisů (eurobondů)
projektu účastnit. Navzdory omezení investic do
evropských akcií a dluhopisů společnost z
evropského trhu neodchází, ale zaměří se zejména
na oblast soukromého sektoru a infrastruktury. CIC
byl založen čínskou vládou v roce 2007 a
disponuje zahraničními aktivy v celkové hodnotě
410 miliard USD. Je tak jedním z největších
investičních fondů světa. Čína je držitelem
největšího fondu devizových rezerv na světě, který
má hodnotu 3,3 bilionu USD.

Eurozóna je případně připravena poskytnout
pomoc španělským bankám
Pokud Španělsko požádá, EU je připravena jeho
bankovnímu sektoru pomoci. Tak se vyjádřila hlava
skupiny evropských ministrů financí Jean-Claude
Juncker. Neuvedl však, jakou sumu je EU
připravena poskytnout nebo jakou cestou by se tak
mělo stát.

Ekvádor představil návrh soudního tribunálu
pro UNASUR
Ekvádorský generální prokurátor Galo Chiriboga
Zambrano tento návrh prezentoval v Buenos Aires
před členskými státy Společného trhu jihu
(MERCOSUR). Tribunál by se zabýval
organizovaným zločinem, jakým je např. obchod s
drogami nebo praní špinavých peněz. Tribunál by
se měl skládat z generálních prokurátorů všech
členských zemích Unie jihoamerických národů
(UNASUR).

Britský státní ministr při ministerstvu zahraničí:
,,Argentina se snaží uvalit ekonomické
embargo na Falklandy"
To uvedl státní ministr při ministerstvu
zahraničí Jeremy Browne. Podle něj Argentina
znemožňuje rozvinutí turistického průmyslu
ostrovů, které jsou oficiálně britským zaoceánským
územím. Zároveň znemožňuje kotvení ve svých
přístavech lodím s falklandskou nebo britskou
vlajkou. Již dříve argentinská vláda uvedla, že
podnikne právní kroky proti společnostem, které se
angažují ve falklandských vodách. Státní ministr při
ministerstvu zahraničí Browne příští týden
podnikne plánovanou návštěvu Falklandských
ostrovů.

Ruský "protidemonstrační" zákon je v rozporu
s ústavou
Uvedla to ve svém posudku ruská Prezidentská
rada pro lidská práva, podle níž zásadní vada tzv.
"protidemonstračního" zákona spočívá v tom, že v
podstatě zakládá kriminalizaci procesu uplatňování
základního ústavního práva na pokojné
shromažďování. Kontroverzní zákon, který počítá
se zvýšením pokut za přestupky pro jednotlivce z
dosavadních 2000 až na 300.000 rublů (cca
187.000 Kč), včera po krátké rozpravě naprostou
většinou hlasů schválila Rada federace, horní
komora ruského parlamentu. Oproti tomu úterní
projednávání v dolní komoře vzhledem k
obstrukčnímu jednání opozičních stran trvalo více
než 11 hodin, pro zákon nakonec hlasovalo 241
poslanců, 147 bylo proti a desítky se zdržely
hlasování. Pro platnost zákona tak zbývá pouze
podpis prezidenta Vladimira Putina, jenž text
prosazoval. Opoziční aktivisté se obávají, že zákon
znemožní protesty zaměřené proti vládě
prezidenta Putina, pokud však zákon vstoupí v
platnost před 12. červnem, bude uplatněn i na tzv.
"Pochod milionů", který je právě na tento den
naplánován.

Ruský ropný gigant Rosněfť by do konce roku
2016 měl být kompletně zbaven přímé kontroly
státu
Ruský státní koncern Rosněfť by měl být do konce
roku 2016 kompletně zbaven přímé kontroly státu.

Informoval o tom dnes ruský předseda vlády
Dmitrij Medveděv. Kromě Rosněfti je v novém
vládním plánu částečné či úplné privatizace
státních podniků zahrnuta námořní společnost
Sovkomflot, největší ruská banka Sběrbank,
technologický konglomerát Rosnano, Ruské
železniční dráhy a další společnosti.

OSN se snaží verifikovat masakr ve městě
Hama v Sýrii
Příslušníci monitorovací mise OSN v Sýrii
(UNSMIS) se pokouší dostat do města Hama. Zde
podle povstalců a místních obyvatel došlo k
masakru 78 civilních obyvatel ze strany vládních
vojenských jednotek.  Cesta k místu je
znesnadňována probíhajícími boji mezi povstalci a
syrskou armádou. OSN se pokouší masakr
nestranně vyšetřit. Americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton obvinila z masakru syrského
prezidenta Bashara Al-Assada a vyzvala jej k
rezignaci. Syrská vláda odmítá zprávy o masakru
jako nepodložené a důrazně odmítá svoji účast na
těchto činech.

 

Pokračuje násilí v Afghánistánu, kde byla
sestřelena americká helikoptéra
Ve středu byl sestřelen nad afghánským územím
americký vrtulník, který plnil operace
Severoatlantické aliance v misi ISAF. Helikoptéra
byla pravděpodobně sestřelena raketou. Americká
armáda incident vyšetřuje. K útoku se přihlásilo
hnutí Taliban. Jeho mluvčí Zabiullah Mujahid.
oznámil, že Taliban použil k sestřelení raketu.
Pokračující násilí v Afghánistánu komplikuje snahu
NATO stáhnout své jednotky ze země v roce 2014.

Americká ministryně zahraničí vyzvala
syrského prezidenta k rezignaci a opuštění
země
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
vyzvala syrského prezidenta Bashara Al-Assada k
rezignaci na svoji funkci a k opuštění země. Podle
americké ministryně zahraničí je prezident Bashar
Al-Assad zodpovědný za masakr 78 civilistů ve
městě Hama. Prezident Assad tím podle ní ztratil
legitimitu a měl by odevzdat moc. Hillary Clinton
dále vyjádřila své opovržení násilím, které se v
Sýrii stále odehrává.

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.
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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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