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H.R. 1921 Výbor pro zahraniční vztahy 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

O Blízkovýchodní strategické alianci 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Označení 2 

Tento zákon bude dále označován jako „MESA Act“ 3 

Par. 102. Definice 4 

(1) BLÍZKÝ VÝCHOD je pro účely tohoto zákona geografická oblast, která je vymezena územím 5 

států Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, 6 

Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie a Turecko. 7 

(2) BLÍZKOVÝCHODNÍ STRATEGICKOU ALIANCÍ (dále jen „MESA“) se rozumí projekt 8 

vojenské aliance v oblasti Blízkého východu vycházející z dosavadních jednání s čelními 9 

představiteli vybraných států v regionu. 10 

(3) Za NESPOLEHLIVÉ DODAVATELE se pro potřeby tohoto zákona považuje Rusko, Írán, 11 

Korejská lidově demokratická republika a Čína. 12 

Par. 103. Základní principy 13 

(1) Základními principy americké zahraniční politiky v oblasti Blízkého východu jsou podpora 14 

národní bezpečnosti, ekonomických zájmů Spojených států, podpora svobody, demokracie a 15 

základních zásad právního státu, a dále boj s globálními hrozbami včetně potlačování terorismu. 16 

(2) Kongres zdůrazňuje význam americké vojenské přítomnosti v oblasti Blízkého východu. 17 
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Hlava II - Aktivity prezidenta a současné administrativy 18 

Par. 201.  19 

(1) Kongres oceňuje dosavadní práci současné administrativy v souvislosti s politickými, 20 

vojenskými a hospodářskými kroky v oblasti Blízkého východu, a dále podporuje prezidenta 21 

v nastolené politice. 22 

Par. 202.  23 

(1) Kongres vyzývá prezidenta a jeho administrativu k dalšímu jednání o vzniku MESA, a to 24 

v mantinelech vymezených tímto zákonem. 25 

Hlava III - Geografická podoba aliance 26 

Par. 301. 27 

(1) Spojené státy usilují o vznik aliance se členstvím Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, 28 

Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. 29 

Par. 302. 30 

(1) Kongres shledává, že aliance by měla být otevřena dalším státům v oblasti Blízkého východu, 31 

které deklarují snahu o podporu demokratických a liberálních hodnot a právního státu. 32 

 33 

Hava IV - Vojenský aspekt aliance 34 

Par. 401.  35 

(1) Kongres považuje za zásadním princip fungování MESA interoperabilitu, kdy cesta k jejímu 36 

naplnění spočívá především ve unifikaci vojenských doktrín, systémů řízení a zbraňových 37 

systémů členů aliance. 38 

Par. 402. 39 

(1) Spojené státy podmiňují svou účast v alianci zákazem nákupu zbrojních systémů od 40 

nespolehlivých dodavatelů.  41 

Par. 403. 42 

(1) V rámci podpory obranyschopnosti svých spojenců Spojené státy budou udržovat své vojenské 43 

síly na Blízkém východě do doby, než bude zajištěna bezpečnost regionu. 44 

Hlava V - Ekonomický aspekt aliance 45 

Par. 501.  46 
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(1) Spojené státy budou podporovat odbourávání obchodních bariér uvnitř aliance za účelem 47 

prohloubení vzájemných vztahů. 48 

Par. 502.  49 

(1) Spojené státy budou v rámci aliance podporovat přímé investice do zemí aliance za účelem 50 

zlepšení jejich ekonomického zázemí ve světle očekávané energetické tranzice světové 51 

ekonomiky a jí odpovídajícímu výpadku příjmů států z prodeje nerostných surovin. 52 

Par. 503. 53 

(1) Spojené státy podporují zvýšení objemu obchodu ve vojenské oblasti za účelem lepší 54 

obranyschopnosti aliance i udržení pracovních míst v tradičním sektoru americké ekonomiky. 55 

Hlava VI - Politický aspekt aliance 56 

Par. 601.  57 

(1) Spojené státy budou po státech aliance vyžadovat důslednou demokratizaci a dodržování 58 

lidských práv. Tyto hodnoty budou zavedeny ve budoucí zakládající smlouvě aliance. V případě, 59 

že některá ze členských zemí nebude ctít tyto hodnoty svobody a demokracie, opustí Spojené 60 

státy alianci. 61 

Par. 602.  62 

(1) Aliance bude prosazovat liberální hodnoty v rámci oblasti celého Blízkého východu včetně 63 

Íránu. 64 

Par. 603. 65 

(1) Spojené státy budou prosazovat co největší stupeň souladu zahraničních politik členů MESA. 66 

Hlava VII - Finanční náležitosti 67 

Par. 701.  68 

(1) Kongres se zavazuje podpořit vznik a fungování aliance v budoucích letech nezbytným 69 

množstvím finančních prostředků. 70 

Par. 702. 71 

(1) Spojené státy budou podporovat své spojence v rámci aliance dostatečným množstvím finanční 72 

a materiální pomoci. U států, kde tomu tak je již činěno zůstane pomoc zachována. U států, 73 

které nejsou finančně a materiálně podporovány bude podpora nově stanovena v proporční výši 74 

k ostatním finančním závazkům v regionu s ohledem na strategickou a geopolitickou důležitost 75 

státu. 76 
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Hlava VIII - Závěrečná ustanovení 77 

Par. 801. Kolize  78 

(1) Obsah toho zákona není v kolizi s již existujícími zahraničně-politickými závazky Spojených 79 

států. 80 

Par. 802. Účinnost 81 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 10. 2019. 82 


