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KÜLPOLITIKA: CÉLOK, ESZKÖZÖK ÉS EREDMÉNYEK

Az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) 1993-ban hozták létre, és azóta több
egymást követő szerződéssel is megerősítették. A Parlament ellenőrzést gyakorol a KKBP
felett és hozzájárul fejlesztéséhez, különösen azáltal, hogy támogatja az Európai Külügyi
Szolgálatot (EKSZ), az Unió különleges képviselőit és az Unió küldöttségeit. A Parlament
költségvetési hatáskörei révén meghatározza a KKBP kereteit és hatókörét, valamint azokat
az uniós pénzügyi eszközöket, melyekkel a külpolitikai tevékenységet támogatják.

KKBP: FEJLŐDÉS SZERZŐDÉSRŐL SZERZŐDÉSRE

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) 1993-ban az Európai Unióról szóló
szerződéssel (EUSZ) jött létre, célja a béke megőrzése, a nemzetközi biztonság fokozása, a
nemzetközi együttműködés előmozdítása, a demokráciának és a jogállamiságnak, valamint
az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletének fejlesztése és megszilárdítása. A
szerződéssel bevezetésre került a „hárompilléres” rendszer, melynek második pillére a KKBP.
Míg a közös külpolitikai válaszok közös álláspontokban és közös fellépésekben fogalmazódtak
meg, a KKBP alapvetően kormányközi eljárásokra és konszenzusokra épült.
1997-ben az Amszterdami Szerződés hatékonyabb döntéshozatali eljárást teremtett, melynek
része lett a konstruktív tartózkodás és a minősített többséggel történő szavazás.
1999 decemberében az Európai Tanács létrehozta a közös kül- és biztonságpolitika
főképviselőjének tisztségét (csakúgy, mint a Tanács főtitkárának tisztségét). 2003-ban a Nizzai
Szerződés további változtatásokat vezetett be a döntéshozatali eljárás hatékonyabbá tétele
érdekében, és megbízta a – 2001 januárjában tanácsi határozattal létrehozott – Politikai és
Biztonsági Bizottságot (PBB) a válságkezelési műveletek politikai ellenőrzésével és stratégiai
irányításával. Miután az európai alkotmány projektje 2005-ben kudarcot vallott, a lényeges
intézményi változásokat egy reformszerződésben rögzítették, amelyet 2007. október 19-én
Lisszabonban írtak alá.
A 2009. január 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződés – azon túl, hogy megszüntette a
pillérszerkezetet – jogi személyiséggel ruházta fel az Uniót, és intézményt hozott létre külső
tevékenységeihez. A szerződéssel sok új szereplő lépett be a KKBP-be, köztük az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselője (aki egyben a Bizottság alelnöke is) és az Európai Tanács
új, állandó elnöke. Az EKSZ létrehozása mellett a Szerződés magasabb szintre emelte a közös
biztonság- és védelempolitikát (KBVP), amely immár a KKBP szerves részét képezi (további
részletek: 6.1.2.).
A KKBP jogi alapját az EUSZ rögzítette, felülvizsgálata a Lisszaboni Szerződéssel történt.
Az EUSZ V. címének 21–46. cikke rögzíti az Unió külső tevékenységére vonatkozó
általános rendelkezéseket és a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó különös
rendelkezéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) az Unió külső
tevékenységeivel az ötödik rész 205–222. cikke foglalkozik. A hetedik rész 346. és 347. cikke
szintén erre vonatkozik.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.1.2.pdf
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A PARLAMENT KÜLPOLITIKAI HATÁSKÖREI ÉS ESZKÖZEI

A külpolitikai döntéshozatalban betöltött szerény, formális szerepe ellenére az Európai
Parlament a kezdetektől támogatta a KKBP koncepcióját, és hatályának kiterjesztésére
törekedett. Tekintettel az elmúlt évtizedben felmerült nemzetközi kihívásokra, a Parlament újra
és újra szorgalmazta egy uniós „külügyminiszteri” tisztség létrehozását, valamint egy „európai
diplomáciai szolgálat” megteremtését. A Parlamentnek sikerült a gyakorlatban informális
együttműködést kialakítania a külpolitika terén az EKSZ-szel, az Unió soros elnökségével, a
Tanács Főtitkárságával és a Bizottsággal, valamint a tagállamok nemzeti parlamentjeivel.
Az EUSZ 36. cikke előírja, hogy a főképviselőnek rendszeresen konzultálnia kell a Parlamenttel
a KKBP főbb vonatkozásairól és a keretében hozott döntésekről, valamint tájékoztatnia kell
a Parlamentet e politikák alakulásáról. A Parlament évente két alkalommal megvitatja a
KKBP terén elért eredményekről szóló jelentéseket, valamint kérdéseket tesz fel és ajánlásokat
fogalmaz meg a Tanácsnak és a főképviselőnek.
Az alelnök/főképviselő politikai elszámoltathatóságról szóló, 2010. évi nyilatkozatával
megerősödött a Parlament azon joga, hogy tájékozódjon és konzultáljon az KKBP-ről és a
KBVP-ről. A nyilatkozat többek között az alábbiakról rendelkezett:
— megerősítette a közös konzultációs ülések státuszát. Ezeken az üléseken az Európai

Parlament kinevezett képviselőinek csoportja találkozhat a Tanács Politikai és Biztonsági
Bizottságának (PBB), az EKSZ-nek és a Bizottságnak a képviselőivel, hogy vitát
folytassanak a tervezett és folyamatban lévő polgári KBVP-missziókkal kapcsolatban;

— megerősítette a Parlament különbizottságának a KKBP-t és a KBVP-t érintő bizalmas
adatokhoz való hozzáférésének jogát. Ez a jog egy 2002. évi intézményközi
megállapodáson alapul;

— eszmecseréket biztosít a különböző missziók és küldöttségek vezetőivel, valamint más
uniós vezető tisztviselőkkel parlamenti bizottsági üléseken és meghallgatásokon;

— megbízza a főképviselőt, hogy évente legalább kétszer jelenjen meg a Parlament előtt, és
számoljon be a KKBP-t és a KBVP-t érintő ügyek aktuális fejleményeiről, és válaszoljon
a feltett kérdésekre.

A politikai párbeszéden kívül a Parlament hatáskörét a költségvetési eljárásban is gyakorolja.
Az uniós költségvetési szerv egyik feleként a Parlamentnek jóvá kell hagynia az éves KKBP-
költségvetést. A Parlament közreműködik a meghatározó külső pénzügyi eszközök (például
a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze és a stabilitási eszköz) kialakításában a
Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott háromoldalú tárgyalások során.
A Parlament rendszeresen ellenőrzi az EKSZ műveleteit, és javaslatokat tesz strukturális
kérdésekben, melyek a földrajzi és a nemek közötti egyensúlytól a többi uniós intézménnyel és
a tagállamok diplomáciai szolgálataival folytatott együttműködésig terjedhetnek. A Parlament
rendszeresen megbeszélést tart a főképviselővel és az Unió bizonyos régiókért vagy kérdésekért
felelős különleges képviselőivel. A parlamenti bizottságok, melyek elősegítették az EKSZ
felállítását, szintén eszmecseréket folytatnak az EKSZ újonnan kinevezett küldöttségvezetőivel.
A Parlament szerepet játszik a nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásoknak és e
megállapodások végrehajtásának ellenőrzésében is. A Parlament egyetértése szükséges ahhoz,
hogy a Tanács ilyen megállapodást köthessen. (További részletek: 6.2.1.; 6.2.3.)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.2.3.pdf
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A KKBP-VAL FOGLALKOZÓ SZERVEK A PARLAMENTEN BELÜL

A Parlament KKBP-vel kapcsolatos munkájának nagy részét a szakbizottságok, különösen a
Külügyi Bizottság és ennek két albizottsága (a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság és
az Emberi Jogi Albizottság), valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Fejlesztési
Bizottság végzi. Ezek a szakbizottságok kiadott jelentéseiken és véleményeiken keresztül
alakítják a KKBP-t. E bizottságok közvetítenek a Parlament, valamint a globális irányítási
struktúrák (például az ENSZ), más uniós intézmények, a Tanács elnöksége és a tagállamok
nemzeti parlamentjei között.
KKBP-vel kapcsolatos munkát végeznek a parlamenti küldöttségek is, melyek szerepe, hogy
fenntartsák és fejlesszék a Parlament nemzetközi kapcsolatait (különösen a parlamentközi
együttműködés révén), támogassák az Unió alapvető értékeit, köztük a szabadságot, a
demokráciát, az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat és a jogállamiságot. Jelenleg 34
állandó parlamentközi küldöttség működik, köztük parlamenti vegyes bizottságokba, parlamenti
együttműködési bizottságokba és közös parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek,
valamint egyéb parlamenti küldöttségek.
A parlamentközi küldöttségek közül néhány figyelemreméltó példa:
— az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésben az EP-képviselők, valamint azon afrikai,

karibi és csendes-óceáni országok (AKCS-országok) választott képviselői vesznek részt,
amelyek aláírták a Cotonoui Megállapodást;

— az EuroLat, egy közös többoldalú közgyűlés, mely 1999 júniusában az Európai Unió,
valamint Latin-Amerika és a Karib-térség között létrejött biregionális stratégiai társulás
parlamenti intézménye;

— az Euronest Parlamenti Közgyűlés az Unió keleti partnerségének parlamenti fóruma,
benne közösen üléseznek az EP-képviselők és a keleti partnerség országai nemzeti
parlamentjeinek képviselői;

— az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlése az euromediterrán partnerség
(barcelonai folyamat) helyébe lépő Unió a Mediterrán Térségért parlamenti dimenzióját
képviseli.

(Információ a NATO Parlamenti Közgyűléséről: 6.1.2.)

A PARLAMENT HATÁSA A KKBP-RE

A Parlament KKBP-be való bevonásával növekszik e szakpolitika demokratikus
elszámoltathatósága. A Parlament nyomatékosan támogatta a Lisszaboni Szerződés értelmében
létrejött intézményi struktúrát, az EKSZ, az Unió küldöttségei és különleges képviselői
szerepének megerősítését, valamint a koherensebb politikát és hatékonyabb KKBP-t.
Szorgalmazta, hogy az Unió politikái és külső pénzügyi eszközei között nagyobb legyen a
koherencia a párhuzamos tevékenységek és az alacsony hatékonyság elkerülése érdekében.
A Parlament fórumot biztosított az intézmények és kormányok döntéshozóinak, valamint a civil
társadalom és a tudásközösségek (agytrösztök és tudományos szakemberek) eszmecseréjéhez,
ezzel elősegítette a nyilvánosság figyelmének felkeltését a KKBP-vel kapcsolatban, és
megkönnyítette az Unión belüli és kívüli, kormányzati és nem kormányzati partnerek széles
körű részvételét. Tevékenységei révén a Parlament fokozta az Unió külpolitikájának láthatóságát
és hídként szolgált az uniós intézmények és a polgárok között.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_6.1.2.pdf


Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

GLOBÁLIS STRATÉGIA ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT

Az Európai Tanács 2015 júniusában megbízta Federica Mogherini főképviselőt, hogy
2016 júniusáig készítsen globális kül- és biztonságpolitikai stratégiát az Unió számára. Erre
azt követően került sor, hogy a főképviselő stratégiai értékelést készített a globális környezet
változásairól és kihívásairól, amelyben megállapította, hogy szükség van a 2003. évi európai
biztonsági stratégia felülvizsgálatára. A globális stratégia célja, hogy széles körű stratégiai
keretet biztosítson, amelynek segítségével az Unió képes lesz megérteni a jelenlegi nemzetközi
kihívásokat, és ezekre – a rendelkezésére álló sokféle eszköz és mechanizmus segítségével –
erős és következetes válaszokat adni.
A tagállamokkal, nemzeti parlamentekkel, szakértőkkel és a nyilvánossággal együtt a Parlament
is részt vett a globális stratégiáról folytatott konzultációban. A Parlament külügyi bizottsági
üléseket, és egy szakértői meghallgatást is szervezett, valamint állásfoglalást fogadott el „Az
Unió szerepéről a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és
összetettebb világban” címmel, amelyben megfogalmazta az uniós külpolitika jövőbeli irányára
vonatkozó elképzeléseit.
2016. június 28-án az Európai Tanácsban Federica Mogherini főképviselő ismertette az Európai
Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiáját. A biztonságra hangsúlyt
helyező, stratégiai autonómiára törekvő és Európa környezetére vonatkozóan elveken alapuló,
mégis pragmatikus megközelítést alkalmazó uniós globális stratégia nagy változást hozott a
2003. évi európai biztonsági stratégiához képest. Az uniós globális stratégia öt kiemelt célt
fogalmaz meg:
— Uniónk biztonsága;

— Állami és társadalmi ellenálló képesség az Uniótól keletre és délre;

— A konfliktusok integrált megközelítése;

— Együttműködésen alapuló regionális szerveződések;

— Globális kormányzás a 21. században.

Az új stratégia érvényesítése céljából az Unió felül fogja vizsgálni a meglévő ágazati stratégiáit,
és új, az uniós globális stratégiával összhangban lévő tematikus vagy földrajzi stratégiákat
fog megtervezni és végrehajtani. Többek között olyan ágazati stratégiát, amely részletezi
az Unió törekvéseinek polgári-katonai szintjét, feladatait, követelményeit és a képességekre
vonatkozó prioritásokat. Az uniós globális stratégiát az állam- és kormányfők üdvözölték, a
dokumentummal kapcsolatos további tárgyalásokkal a főképviselőt, a Bizottságot és a Tanácsot
bízták meg. Ez utóbbi a Külügyek Tanácsának 2016. július 18-i ülésén indított vitát, amely
során a miniszterek úgy nyilatkoztak, hogy készek folytatni a munkát a végrehajtás szakaszában.
A megbízható nyomon követés biztosítása érdekében a globális stratégia végrehajtását évente
felülvizsgálják a Tanáccsal, a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való konzultáció során.
2016. november 14-én a Külügyek Tanácsa előtt ismertetésre került a KBVP végrehajtási terv,
amely a stratégiában a védelmi és biztonsági ügyek viszonylatában meghatározott jövőképet
kívánja a gyakorlatban megvalósítani. A főképviselő/alelnök által a tagállamokkal és az érdekelt
intézményekkel folytatott konzultáció alapján készített dokumentumot a Tanács kedvezően
fogadta. A KBVP végrehajtási terv három sor prioritást határoz meg, amelyekhez minden egyes
KBVP-misszió hozzájárulhat:
— válaszadás a külső konfliktusokra és válságokra;
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— a partnerek kapacitásának fejlesztése;

— az Unió és az uniós polgárok védelme.

Az európai uniós globális stratégiának a biztonság és védelem területén való végrehajtása és
az új törekvések megvalósítása érdekében a terv 13 javaslatot tartalmaz, köztük a védelmi
kiadások koordinált éves felülvizsgálatát, az uniós gyorsreagálás javítását többek között az uniós
harccsoportok alkalmazásával, valamint az új, egységes állandó strukturált együttműködést
(PESCO) azon tagállamok részére, amelyek több kötelezettséget kívánnak vállalni a biztonság
és védelem területén.
Wanda Troszczyńska-van Genderen
06/2017
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