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Zahraniční politika EU (USE) 
 
Cíle: 
1) Jednotná zahraniční politika 
2) Efektivnější ochrana lidských práv uvnitř i vně Spojených států evropských 
 
Důsledky: 
1) Spojené státy evropské s jednotnou zahraniční politikou se stanou novým hráčem globální 
politiky, který si stávající mezinárodní systém žádá a je pro něj prostor, jelikož Spojené státy 
americké již z ekonomických a vojenských důvodů nemůžou sami nadále hrát vedoucí úlohu. Česká 
republika se jako federální jednotka Spojených států evropských zapojí do rozhodování o 
celosvětové politice, čehož by sama nikdy nedosáhla a opačným směrem to znamená, že neúplné 
Spojené státy evropské by se nedostaly do pozice jednotky rozhodující na globální úrovni. Česká 
republika již nebude nadále vnímána jako země předělu mezi západní a východní kulturou. Česká 
republika se zároveň nestane přívěškem nejmocnějších států Evropy, ale naopak je bude moci spolu 
s ostatními menšími zeměmi Evropských spojených států přehlasovat. 
Společná zahraniční politika Spojených států evropských omezí vznik velkých osobností jednajících 
za Evropu a podprahově hájících zájmy vlastní země. Kumulování moci nebude možné a 
demokracie se bude opět jevit jako funkce schopný režim. 
Spolu se stálými ministry zahraničních věcí volenými na klasickou několikaletou dobu odpadne 
nefunkční systém šestiměsíčního předsednictví, který je od své podstaty hrozbou pro kontinuitu 
zahraniční politiky. 
 
2) Spojené státy evropské s vlastní soudní institucí chránící lidská práva (Evropský soudní dvůr?) 
svých občanů přinesou oproti Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku Čechům jistotu, že 
jejich stížnost na porušování lidských práv ze strany České republiky budou projednány a výsledek 
soudu bude mít závaznější a mnohonásobně vynutitelnější platnost. 
Federální zřízení Spojených států evropských zlepší komunikaci mezi na sobě nezávislými a do 
jedné struktury nezahrnutými soudními institucemi států federace. Spory o přidělení dětí do 
opatrovnictví jednoho z rozvedených rodičů budou probíhat v rámci Evropských spojených států 
efektivněji. Psychické strádání dětí zaviněné nulovou mezistátní komunikací soudních institucí 
bude eliminováno.   
 
Společné projekty na ochranu lidských práv iniciované Spojenými státy evropskými budou pracovat 
s větším finančním a diplomatickým zázemím. Diplomatické mise za dodržování lidských práv 
budou mít jednotné cíle, což se ve výsledku projeví v několikanásobně vyšší účinnosti, které 
stávající rozdrobené projekty nejsou schopny dosáhnout. Spojené státy evropské budou vhodným 
partnerem pro další státy angažující se v otázce dodržování lidských práv. 
 
 
 


