
H.R. 2203 Výbor pro zahraniční vztahy

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

v zájmu zajištění bezpečnosti Spojených států amerických a jejich občanů se Senát a
Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto

zákonu:

ZÁKON o vztazích Spojených států s Afghánistánem

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.

(a) Spojené státy neuznávají vládu hnutí Tálibán a jím vyhlášený Islámský emirát

Afghánistán.

Par. 102.

(a) Spojené státy odsuzují potlačování lidských práv zejména žen a etnických

menšin v Afghánistánu.

(b) Spojené státy odsuzují zapojení Afghánistánu do světového obchodu s

drogami.

Hlava II. – Vztahy s Afghánistánem

Par. 201.  Boj s terorismem a obchodem s drogami

(a) Prezidentovi se ukládá, aby do 4 měsíců od účinnosti tohoto zákona předložil

Kongresu zprávu týkající se strategie boje proti terorismu v Afghánistánu, tak

aby v budoucnu nedošlo k ohrožení bezpečnosti Spojených států.

Par. 202.  Zahraniční pomoc Afghánistánu

(a) Spojené státy v letech 2023-2025 budou Afghánistánu poskytovat toliko

humanitární pomoc. Poskytování jiných forem pomoci se zakazuje. Prostředky

určené na tyto formy pomoci mohou příslušná ministerstva a agentury použít

pro financování jiných programů zahraniční pomoci.

(b) V případě, že do 30. 6. 2025 nedojde k výraznému zlepšení lidskoprávní

situace v Afghánistánu a nebudou poskytnuty dostatečné záruky v oblasti boje



proti terorismu a obchodu s drogami, může prezident rozhodnout o

prodloužení zákazu dle písm. (a) až o další dva roky.

Par. 203.  Zmrazení finančních prostředků

(a) Kongres apeluje na administrativu, aby neuvolnila prostředky Afghánské

centrální banky, které jsou drženy ve Spojených státech, do té doby než bude

Kongresem projednána zpráva dle Par. 201 tohoto zákona.

Par. 204.  Zajištění bezpečnosti Spojených států

(a) V případě, že bude zjištěno, že hnutí Tálibán spolupracuje s al-Káidou,

Islámským státem nebo jinými teroristickými organizacemi či režimy

nepřátelskými Spojeným státům, vyhrazují si Spojené státy právo podniknout

nezbytné kroky k zajištění své bezpečnosti.

(b) O skutečnostech uvedených v písm. (a) prezident bez zbytečného odkladu

informuje Kongres.

(c) Opatření dle písm. (a) mohou zahrnovat zejména další sankce vůči hnutí

Tálibán a jeho představitelům a finanční podporu subjektů bojujících proti

hnutí Tálibán.

(d) V případě zjištění skutečností dle písm. (a) je prezident oprávněn rozhodnout

o pozastavení poskytování veškeré zahraniční pomoci Afghánistánu. O tomto

rozhodnutí neprodleně vyrozumí Kongres.

Hlava III. – Závěrečná ustanovení

Par. 301.

(a) Zákon nabývá účinnosti dne 1. 10. 2022.


