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H. R. 1003 

Výbor: Výbor pro zahraniční vztahy 

Název: Zákon o postoji Spojených států amerických ke konfliktu v Jihočínském moři 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon se zabývá postojem USA ke sporům aktérů ohledně svrchovanosti v rámci 

Jihočínského moře a následným multilaterálním konfliktům. Jelikož je prostor Jihočínského 

moře pro USA velmi podstatný z hlediska námořní dopravy a mezinárodního obchodu, je 

nutné zaujmout stanovisko, ale ovšem tak, aby nedošlo k porušení suverenity jednotlivých 

států a k jednání Kongresu mimo jeho pravomoci. Zároveň je však nutné situaci řešit, což je 

dle předkladatele zákona nejvhodnější formou diskuze se všemi zúčastněnými stranami. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o úvodních ustanoveních, která jsou pak dále používána. Stanovuje základní 

pojmy. 

2. Hlava II 

Hlava II řeší způsob, jak se bude Kongres zapojovat do sdílení informací v rámci skupiny 

států Jihočínského moře. 

Par. 201.  

Je důležité sdílet informace, které mohou zabránit hrozícím vojenským konfliktům. Proto je 

důležité sdílet data, která mohou razantně snížit riziko ozbrojeného střetu. Zároveň je však 

nutné vyvážit tuto stranu mince s nutností utajení těchto informací kvůli jejich potenciálnímu 

zneužití, proto je možné je poskytnout jen za určitých okolností. Poskytování informací je 

v režii vlády (viz použití odpovídající textace zákona), ale dle předkladatele je nutné, aby i 

přes to Kongres zaujal tento přístup k FONOPS. 
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Par. 202. 

Nově zřízený speciální výbor bude prověřovat jednotlivé žádosti a provádět určitou kontrolu 

vlády v této oblasti. Kongres se bude snažit dohlížet na to, aby žádosti byly vyřizovány včas, 

spravedlivě a dle rozumného postupu. 

3. Hlava III 

Par. 301. 

Je nutné zvážit přínosnost Úmluvy a její potenciální ratifikace prezidentem. Na základě studie 

Výzkumné služby může Kongres zaujmout jasný postoj a vyzvat prezidenta k zahájení 

procesu ratifikace. 

Par. 302. 

Vzhledem k nefunkčnosti předchozí verze Fóra je nutné založit fórum v nové struktuře. Půjde 

o novou federální agenturu vedenou třemi komisaři, kteří budou jmenováni prezidentem se 

souhlasem Senátu. Fórum se bude snažit provádět vědeckou činnost a rozvíjet diskuzi mezi 

zainteresovanými státy. Cílem Fóra je vytvořit návrh budoucího uspořádání Jihočínského 

moře s využitím expertních znalostí svých zaměstnanců a výsledků veřejných slyšení. 

Vytvoření závazných pravidel vycházejících z Code of Conduct je nezbytné jako základ pro 

vyřešení územních sporů v Jihočínském moři, a proto si jejich vytvoření musí Fórum klást za 

cíl. 

4. Hlava IV 

Par. 401. 

Kongres dlouhodobě podporuje Taiwan a nemíní tuto svou politiku změnit. Je nutné vydat 

prohlášení, které jasně stanoví, jaké jsou americké priority vůči Taiwanu. 

Par. 402. 

Je načase zrovnoprávnit postavení Taiwanu a považovat ho za zcela legitimní stát. Proto je 

klíčové zahájit s ním diplomatické styky na nejvyšší úrovni a jít tak příkladem 

mezinárodnímu společenství. 


