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Podle USA by Paraguay neměla být vyloučena
z organizace OAS
Tak se Washington vyjádřil po té, co získal
všechny potřebné informace k analýze situace v
Paraguayi po nuceném odstoupení prezidenta
Fernanda Luga. Spojené státy zároveň vyzvaly
členské země Organizace amerických států (OAS)
k jednotnosti.

Ropná společnost Rockhopper bude investovat
do falklandské ropy
Pro rozvoj falklandského ropného průmyslu britská
společnost Rockhopper investuje na 1 miliardu
dolarů. Tato investice se netýká pouze nákupu a
zkoumání falklandských vod. Za tyto peníze by se
měla zlepšit i infrastruktura důležitá pro ropné pole
Sea Lion.

Americká ministryně zahraničí se sejde s
barmským prezidentem
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton je v
Kambodži a sejde se zde nedaleko chrámového
komplexu Angkor s prezidentem Barmy Thein
Seinem. Hlavním předmětem jednání budou
politické reformy v Barmě. V Barmě byly
uspořádány volby, prezident udělil amnestii
politickým vězňům a vláda se pokouší uvolnit
etnické napětí. USA na to v reakci snížily
ekonomické sankce. Organizace Human Rights
Watch upozorňuje ovšem, že země stále porušuje
lidská práva a obvinila USA, že se pouze snaží
zajistit svým firmám zisk.

Čína a USA deklarují ochotu nalézt řešení
ohledně sporu v Jihočínském moři
Čína ve čtvrtek oznámila, že je ochotna jednat o
situaci v Jihočínském moři. O vliv v této, na ropu
bohaté, oblasti spolu soupeří Spojené státy
americké a Čína. Oblast se v poslední době
výrazně militarizovala. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton prohlásila, že USA budou
v otázce Jihočínského moře spolupracovat s
Čínou. USA chtějí dohodu všech stran, které mají
své zájmy v Jihočínském moři, zatímco Čína
preferuje bilaterální jednání mezi ní a Spojenými
státy americkými.

USA se obávají ztráty části suverenity, kvůli
dohodě o kontrole obchodu se zbraněmi
V New Yorku probíhá jednání OSN o dohodě o
kontrole obchodu se zbraněmi. Kritici v USA se
obávají, že dohoda povede k omezení soukromí
vlastníků zbraní ve Spojených státech amerických,
protože bude poskytovat údaje o jejich nákupu
cizím vládám. Mluvčí americké Národní střelecké
asociace Wayne LaPierre prohlásil, že dohoda
porušuje druhý dodatek americké ústavy o právu
obyvatel Spojených států amerických vlastnit
zbraň. Z tohoto důvodu vyvstává otázka, jak se k
dohodě OSN postaví Senát Spojených států
amerických, kde mají převahu senátoři z
Republikánské strany.

V New Yorku pokračuje jednání OSN o dohodě
o kontrole obchodu se zbraněmi a naráží na
problémy
Jednání 15 zemí OSN, včetně Íránu v New Yorku o
dohodě o obchodu se zbraněmi narazilo na
problém ze strany USA. Kritici v USA upozorňují,
že tato smlouva může znamenat problém pro
americkou diplomacii při podpoře Izraele či
Taiwanu. Smlouvu naopak podporuje Amnesty
International, která upozorňuje, že zbraně
vlastněné jednotlivci zabijí denně 1500 lidí. Podle
OSN jde dohoda správným směrem, protože
občany mají chránit jejich vlády, nikoli jednotlivci.
USA také varují, že dohoda podle některých

právních výkladů porušuje americkou ústavu.

Francouzským ministrem zahraničí Laurentem
Fabiusem byla vojenská intervence do Mali
označena za „pravděpodobnou“
V Mali pokračují nepokoje, když islamisté napojení
na teroristickou skupinu Al-Kaida kontrolují
významná území této země a ničí posvátné
hrobky. Ve svém prohlášení Laurent Fabius dodal,
že v Mali je použití síly velice pravděpodobné.
Zásah by měl být pod vedením Afriky a za podpory
mezinárodních sil.

Premiér a vláda v Togu odstoupili, aby mohli v
plánovaných volbách potvrdit svou pozici
V tomto západoafrickém státě, kde nedávno
proběhlo několik protestů opozičních skupin za
změnu v pravidlech volního hlasování, jsou volby
naplánované na říjen. Vládní deník Togo-Presse
informoval, že prezident Faure Gnassingbé je nyní
připraven jednat se všemi, kdo by měli zájem o
vstup do vlády. Informaci přinesla agentura
Reuters s odvoláním na prezidentskou kancelář
v Togu.

Čína vyzvala Japonsko, aby respektovalo
svrchnovanost Číny nad ostrovy ve
Východočínském moři  
Čínský ministr zahraničí Yang Jiechi se během
konference ministrů zahraničních věcí v Kambodže
setkal se svým japonským protějškem Koichiro
Gemba, aby stvrdil čínský postoj v otázce sporné
oblasti ostrovů poté, co Japonsko oznámilo plán
na jejich odkoupení. Japonský ministr zahraničí
během jednání zkritizoval výskyt čínských
hlídkových lodí v oblasti sporných ostrovů. Čína
kritiku popřela, údajně se jednalo o běžné hlídky
sloužící k ochraně čínského rybolovu a oceánu.
Čína v úterý zahájila v oblasti Východočínské moře
každoroční námořní cvičení, čínský ministr
zahraničí však uvedl, že námořní cvičení probíhá v
dostatečné vzdálenosti od námořních vod jiných
zemí. Napětí v oblasti narostlo v září roku 2010
poté, co se čínská rybářská loď střetla poblíž
sporných ostrovů s plavidly japonské pobřežní
stráže (JCG).

Pákistán: "dlouhý pochod" na protest proti
znovuotevření zásobovacích tras jednotek
NATO proběhl bez větších konfliktů
Celkem dvoudenní pochod organizovaný desítkami
pákistánských politických a náboženských hnutí
proběhl bez závažnějších konfliktů. Během
shromáždení před budovou parlamentu v hlavním
pákistánském městě Islámábád oznámili jeho
organizátoři konání dalších dvou protestních
pochodů v průběhu následujících 2 týdnů.
Protestní pochod byl zahájen v neděli v provincii
Punjab a z města Lahore poté pokračoval do
hlavního města Islámábád. Pochod provázela
přísná bezpečnostní opatření. Další dva pochody
by měly vést mimo jiné skrze hraniční přechody s
Afghanistánem Chaman a Torkham, které jsou
využívány pro zásobování jednotek NATO.

 

Čína s okamžitou platností snížila prodejní
ceny paliv o 5%
Čína, druhý největší spotřebitel ropy na světě, tak
již potřetí za poslední dva měsíce snížila prodejní
ceny paliv. V červnu dosáhl dovoz ropy do Číny z
důvodu klesající poptávky nejnižší úrovně
letošního roku. Nižší ceny ropy by podle mnohých
odhadů mohly příznivě ovlivnit hladinu inflace
čínské ekonomiky, která dosáhla v červu nejnižší
úrovně za poslední dva roky. 

Austrálie a Čína diskutovaly v australské
Canbeře o lidských právech  
Již čtrnácté kolo dialogu mezi Čínou a Austrálií se
konalo na australském Ministerstvu zahraničních
věcí a obchodu v Canbeře. Náměstek čínského
ministerstva zahraničí Cui Tiankai řekl, že dialog
na vysoké úrovni významně přispěl k oboustranné
důvěře a spolupráci obou zemí. V čínské delegaci
byli zástupci Všečínské odborové federace
(ACFTU), Všečínské federace žen (ACWF) či
Informační kanceláře Čínské státní rady (SCIO).
Čínská delegace se také v pondělí sešla s
australskými nevládními organizacemi.

Obchodní deficit Spojených států za květen
poklesl o 3,8% na 48,7 miliardy amerických
dolarů
Hlavní podíl na tomto vývoji má zejména snížení
cen dovozu související s poklesem cen ropy a
zároveň zvýšení objemu vývozu do Číny a Evropy.
Politicky citlivý obchodní deficit mezi Spojenými
státy a Čínou se zvýšil na hodnotu 26 miliard
amerických dolarů z 24,5 miliardy USD
předcházejícího měsíce. Ačkoliv vývoz do Číny
vystoupal o 5,2%, došlo zároveň i k růstu dovozu o
5,8%. Vývoz zboží do států Evropské unie rostl
během května o 2,6%.

 

U břehů Keni začne v průběhu srpna těžební
společnost Apache Corporation hloubit nový
ropný vrt
Na východním pobřeží Afriky byly nedávno učiněny
průzkumy, které objevily nová ložiska ropy a
zemního plynu. Hlubomořský vrt bude hlouben
v ložisku nazvaném Mbawa a podle odhadů by se
v oblasti mohlo vytěžit okolo 700 miliónů barelů
ropy. Společnosti Apache Corporation by naplněné
odhady mohly zvýšit potvrzené zásoby o 10%.

Zpomalující čínská ekonomika má za následek
personální změny ve vedení velkých
společností
Ukazuje se, že investoři a akcionáři nesou velmi
špatně zpomalující tendenci ekonomiky, která má
za následek nižší zisky v korporátním sektoru a
následně změny na postech výkonných ředitelů
postižených společností. Čínská ekonomika v
současnosti roste nejméně za poslední 3 roky a již
téměř desítka velkých společností varovala před
snížením odhadovaných příjmů v tomto čtvrtletí.
Největší čínské aerolinie China Southern Airlines
dokonce varovaly před možným propadem
půlročního zisku o 50%. Čínský ekonomický růst
zpomalil podle aktuálních údajů v posledním
čtvrtletí na 7,6 %.

Italský premiér Mario Monti odstoupí z funkce
ministra financí
V této funkci bude nahrazen současným
náměstkem ministra Vittoriem Grilli. Ten byl před
svým jmenováním do kabinetu Montiho v listopadu
generálním ředitelem italské státní
pokladny. Nominace by měla být  potvrzená při
oficiální ceremonii později ve středu. Italská vláda
dále oznámila, že dojde k vytvoření nového výboru
pro koordinaci hospodářské a finanční politiky, jenž
bude pod přímým dohledem premiéra Maria
Montiho.

Generální tajemník OSN vyzval členské státy ke
snaze zajistit přístup k lékařské péči většímu
množství lidí
Den 10.6. byl zvolen dnem "Světové populace".
Generální tajemník Ban Ki-moon k příležitosti
tohoto dne upozornil na nedostatek lékařské péče
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pro velkou část populace, především v oblasti
reprodukce a těhotenství. Generální tajemník
zdůraznil, že existuje velká propast mezi
poptávkou a nabídkou lékařské péče ve světě.
Vyzval člesnké státy OSN, aby se pokusily tuto
oblast překonat. Populační fond OSN prohlásil, že
právo na lékařskou péči během těhotenství k
základním lidským právům a je povinností OSN
pokusit se tato práva prosadit a zajistit.

 

Portugalští zdravotníci stávkují kvůli vládním
úsporným opatřením
Kvůli dvoudenní stávce portugalských zdravotníků
dojde ke zrušení několika tisíc plánovaných
operací a nemocnice budou poskytovat jen
minimální služby pro nejzávažnější případy. Stávce
předcházel návrh ministra zdravotnictví Paula
Maceda, aby došlo k rokování, to však odboráři
odmítli. Vláda ve snaze snížit rozpočtový deficit
země úsporami v resortu zdravotnictví snížila
platby za přesčasy. Došlo také ke zvýšení cen za
předepsané léky a uzavření některých
zdravotnických zařízení. Přes nesouhlas
Portugalců s dalšími úspornými opatřeními v
úterý portugalská centrální banka upozornila, že
pro splnění požadovaného snížení veřejného
dluhu na 4,5% budou další šetření nutné.

USA plánují zavřít 9 strážních stanovišť na
hranici s Mexikem
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy oznámila plán na uzavření 9 strážních
stanovišť na hranici s Mexikem. Má být uzavřeno 6
stanovišť v Texasu a po jednom v Idaho, Montaně
a Kalifornii. Důvodem je snaha přesunout jednotky
do oblastí s vyšší prioritou, které jsou více
ohroženy nelegální aktivitou. Kritici tohoto kroku
varují před zvýšenou fluktuací drog a nelegálních
přistěhovalců do Spojených států amerických.

Německá kancléřka Angela Merkel: "Evropa
musí zvýšit své úsilí o vytvoření zóny volného
obchodu s jihovýchodní Asii"
Během své návštěvy indonéské Jakarty německá
kancléřka Angela Merkel uvedla, že Evropa by na
takovouto dohodu měla tlačit, pokud chce být
konkurenceschopná. Zatímco evropské státy bojují
s dluhovou krizí, jihovýchodní Asie zažívá silný
růst. Například hospodářský růst Indonésie činil v
roce 2011 6,5%, přičemž stejné tempo se
předpokládá i v letošním roce. V úterý kancléřka
jednala s indonéským prezidentem Susilo
Bambang Yudhoyono. Obě strany slíbily podporu
obchodu, který nyní činí asi 7 miliard USD a dle
indonéských analýz vzroste na 12 miliard USD do
konce roku 2014. Dohoda o zahájení jednání
o zóně volného obchodu mezi 10- členným

Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a
EU padla již v roce 2007. K větší iniciativě v této
věci naposledy vyzvala Barma. EU je 2. největším
obchodním partnerem členských států ASEAN po
Číně.

USA a další státy uvolní sankce proti Barmě
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
oznámila, že USA sníží sankce vůči Barmě.
Důvodem tohoto kroku je zahájení politických
reforem v zemi. USA tak umožní americkým
firmám investovat v Barmě, ale budou striktně
požadovat zveřejnění všech detailů ohledně všech
obchodních transakcí, které firmy v zemi
uskuteční. O investice v Barmě projevily zájem
některé velké americké korporace, jako například
Coca Cola či General Electric Co. Sankce byly
uvolněny i některými dalšími zeměmi, jako
například Austrálii, Kanadou, Japonskem a
Evropskou unii.

Španělský premiér Mariano Rajoy představil
nový úsporný balíček o objemu 65 miliard eur
Španělský premiér Mariano Rajoy dnes uvedl, že
nové výdajové škrty a další opatření, včetně
zvýšení daně z přidané hodnoty z 18 na 21%
(kterou dříve slíbil nezvyšovat),by měly přinést 65
miliard eur do státní kasy do konce roku 2014, s
cílem pomoci snížit rozpočtový deficit země.
Dalším cílem vlády je reforma veřejné správy,
která má zemi ušetřit 3,5 miliardy eur
především výrazným snížením počtu veřejně
vlastněných podniků a snížením počtu místních
radních o 30%. O den dříve se zástupci eurozóny
dohodli na vyplácení první tranše ve výši 30 miliard
eur jako pomoc pro španělský bankovní sektor do
konce července. Podmínkou však je, že Španělsko
má předložit nový úsporný plán pro roky 2013 a
2014 do konce měsíce.

Pátá největší španělská banka Banco Popular
chce vstoupit na polský trh
Banco Popular, pátá největší banka ve Španělsku,
se soustředí na Varšavu a plánuje rozšíření.
Mluvčí banky Antonio Belmonte řekl, že finanční
instituce chce vstoupit na několik zahraničních
trhů, Polsko se má stát jedním z nich. Tato zpráva
je v době, kdy Španělsko potřebuje na záchranu
bankovního sektoru 100 mld eur, překvapující.
"Převzetí jiné banky, stejně jako rozvoj značky od
nuly je velmi nákladné, banka přitom musí stále
zlepšovat sazby," tvrdí Tomasz Bursa, analytik
Ipopema Securities. Zástupce ředitele Polské
bankovní asociace se však domnívá, že operace
může být úspěšná, jelikož dle jeho názoru Poláky
španělské banky neodrazují a důvěřují národním
regulacím a bankovnímu dohledu.

Ministři zahraničí Rakouska a Slovenska:
"Makedonie patří do EU a NATO, spor o její
pojmenování by neměl být překážkou"
"Rakousko a Slovensko silně podporují integraci
Makedonie do EU a NATO a věří, že země čeká
příliš dlouho na zahájení přístupových rozhovorů s
EU a budou lobovat za to, aby se tak stalo do
konce roku," řekli ministři zahraničních věcí těchto
zemí Michael Spindelegger a Miroslav Lajčák po
společné úterní tiskové konferenci, které
předcházelo setkání s makedonským protějškem
Nikolou Poposkim. "Sporné pojmenování země je
mimořádně citlivou záležitostí. Jsme si toho
vědomi, je to však stále bilaterální záležitost, která
by již neměla blokovat zahájení přístupových
jednání. Musíme oddělit otázku názvu Makedonie
od začátku jednání s jasnou zprávou, že problém
musí být vyřešen před dokončením přístupových
rozhovorů," zdůraznil rakouský ministr.

Americký občan Rezwan Ferdaus se v rámci
dohody mezi žalobcem a obhájci přiznal k
plánování teroristických útoků na federální
budovy ve Spojených státech
Podle dohody by měl být R. Ferdaus odsouzen k
17 letům odnětí svobody za plánování pokusu o
poškození a zničení federální budovy a pokus o
poskytnutí materiální podpory teroristům. Původně
byl obžalován ze 6 trestných činů, výměnou za
přiznání však bude odsouzen pouze za 2 výše
uvedené. Cílem útoků, které měly být provedeny
za pomocí dálkově ovládaných modelů letadel,
měly být mimo jiné budovy Kapitolu a Pentagonu.
Při zatčení zajistil Federální úřad pro vyšetřování
(FBI) výbušniny, 3 granáty a 6 útočných pušek,
které R. Ferdaus nakoupil od agentů v přestrojení,
kteří se vydávali za prostředníky teroristické sítě
Al-Kaida.

Episkopální církev Spojených států amerických
posvětila svazky homosexuálních párů
K dohodě došlo v rámci hlasování v tomto týdnu,
když se pro návrh vyslovilo 111 a proti návrhu 41
biskupů. Episkopální církev v USA je se 2 miliony
členů 14. největší církví ve Spojených státech a
stane se tak prozatím největší církví, která
schválila liturgii pro posvěcení svazků osob
stejného pohlaví. Reverend Lowell Grisham po
hlasování poznamenal, že „dnešním dnem
Episkopální církev podpořila lidskou důstojnost
skupiny lidí, kteří jsou až příliš často obětí
stigmatizace, diskriminace a šikany.“

Vláda mexického prezidenta nejspíše nebude
mít většinu v parlamentu
I přes zvolení Enrique Pe
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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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