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KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) az EU közös kül- és
biztonságpolitikájának (KKBP) szerves része. A KBVP az a fő szakpolitikai keret,
amelyen keresztül a tagállamok kialakíthatják a biztonság és a védelem európai
stratégiai kultúráját, közösen kezelhetik a konfliktusokat és válságokat, megvédhetik
az Uniót és polgárait, valamint erősíthetik a nemzetközi békét és biztonságot. A
feszült geopolitikai helyzet következtében a KBVP az egyik leggyorsabban fejlődő
politika volt az elmúlt 10 során. Az Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított
orosz agresszív háború geopolitikailag új helyzetet eredményezett Európában,
és új lendületet adott egy majdani európai védelmi unió kialakítására irányuló
törekvéseknek.

JOGALAP

A KBVP-t a Lisszaboni Szerződés, más néven az Európai Unióról szóló szerződés
(EUSZ) írja le, amely 2009-ben lépett hatályba.
A KBVP működését a Lisszaboni Szerződés V. címe (Az Unió külső tevékenységére
vonatkozó általános rendelkezések és a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó
különös rendelkezések), 2. fejezete (A közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó
különös rendelkezések) és 2. szakasza (A közös biztonság- és védelempolitikára
vonatkozó rendelkezések) ismerteti. A 2. szakasz öt cikket tartalmaz (42–46.).
Az Európai Parlament KKBP-ben és KBVP-ben betöltött szerepét az V. cím 2.
fejezetének 1. szakasza (Közös rendelkezések) és a 36. cikk, a két politika
finanszírozási szabályait pedig a 41. cikk határozza meg.
A KBVP részletesebb ismertetését a Lisszaboni Szerződés módosításai tartalmazzák,
főként az 1. jegyzőkönyv (a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött
szerepéről), a 10. jegyzőkönyv (az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke által
létrehozott állandó strukturált együttműködésről) és a 11. jegyzőkönyv (az Európai
Unióról szóló szerződés 42. cikke), valamint a 13. jegyzőkönyv (A közös kül-
és biztonságpolitikáról szóló nyilatkozat) és a 14. jegyzőkönyv (A közös kül- és
biztonságpolitikáról szóló nyilatkozat).

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, aki egyben az Európai Bizottság
alelnöke is, tölti be a központi intézményi szerepet. 2019 decembere óta Joseph Borrell
az alelnök/főképviselő. Ő elnököl a védelmi minisztereket egyesítő Külügyi Tanácsban,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu


Az Európai Unió ismertetése - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

amely a KBVP-vel kapcsolatos döntéshozó szerv. Az ő feladata, hogy a KBVP-t érintő
javaslatokat a tagállamok elé terjessze. Az alelnök/főképviselő az Európai Külügyi
Szolgálat (EKSZ) vezetője és az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) igazgatója.
Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa egyhangúlag hozza meg a KBVP-
vel kapcsolatos határozatait (az EUSZ 42. cikke). Ez alól néhány fontosabb kivétel
az Európai Védelmi Ügynökséghez (az EUSZ 45. cikke) és az állandó strukturált
együttműködéshez („PESCO”, az EUSZ 46. cikke) kapcsolódik, amelyekre minősített
többségi szavazás vonatkozik.
A Lisszaboni Szerződés bevezette az európai fegyverzet- és képességpolitikát (az
EUSZ 42. cikkének (3) bekezdése), és megállapította, hogy az EVÜ és a Bizottság
szükség esetén együttműködik egymással (az EUSZ 45. cikkének (2) bekezdése),
különösen az EU kutatási, ipari és űrpolitikáját illetően.
Emellett az EUSZ 21. cikke emlékeztet arra, hogy a multilateralizmus az EU külső
tevékenységének középpontjában áll. Ennek megfelelően az uniós partnerek részt
vehetnek a KBVP-missziókban és -műveletekben. Az EU elkötelezett amellett, hogy a
különböző többoldalú kereteken belül elmélyítse a koordinációt és az együttműködést,
különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével és az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetével (NATO), továbbá más regionális szervekkel, például az Afrikai Unióval.

A POLITIKA ALAKULÁSA

A Lisszaboni Szerződés óta a KBVP mind politikai, mind intézményi szempontból
jelentős átalakulásokon ment keresztül.
2016 júniusában Federica Mogherini alelnök/főképviselő az Európai Tanács elé
terjesztette a KBVP stratégiáját meghatározó „Az EU kül- és biztonságpolitikára
vonatkozó globális stratégiája” című dokumentumot. A stratégia az alábbi öt prioritást
határozta meg: az Unió biztonsága; állami és társadalmi reziliencia az Uniótól keletre
és délre; a konfliktusok integrált megközelítésének kifejlesztése; együttműködésen
alapuló regionális szerveződések; globális kormányzás a 21. században. A globális
stratégia végrehajtását évente felül kell vizsgálni a Tanáccsal, a Bizottsággal és az
Európai Parlamenttel való konzultáció során.
2016 novemberében az alelnök/főképviselő a Tanács előtt ismertette a biztonságra
és védelemre vonatkozó végrehajtási tervet, amely az uniós globális stratégia
elképzelését hivatott a gyakorlatba átültetni. A terv 13 javaslatot tartalmazott,
köztük a koordinált éves védelmi szemlét (CARD), valamint egy új, egységes
PESCO-megállapodást azon tagállamok számára, amelyek készek további
kötelezettségvállalásokat tenni a biztonság és a védelem terén.
Ezzel párhuzamosan Federica Mogherini egy európai védelmi cselekvési tervet
ismertetett a tagállamokkal, amely az Európai Védelmi Alap létrehozásához
kapcsolódó, a védelmi kutatásra és a képességfejlesztésre irányuló fontos javaslatokat
tartalmazott. Ezeket az elmúlt néhány évben végrehajtották.
2021 júniusában az EU vitát indított az európai biztonság és védelem jövőjéről. Ez
a folyamat a stratégiai iránytű létrehozásához vezetett, amely az EU következő 5–10
évre szóló biztonsági és védelmi stratégiáját meghatározó szakpolitikai dokumentum.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu


Az Európai Unió ismertetése - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

A stratégiai iránytű cselekvési keretet biztosít a biztonság és a védelem területére
vonatkozó közös jövőkép kialakításához. A dokumentumot három lépésben dolgozták
ki: fenyegetettségelemzés, strukturált stratégiai párbeszéd, valamint további fejlesztés
és felülvizsgálat az elfogadás előtt. Josep Borrell alelnök/főképviselő ismertette a
dokumentum első változatát az uniós külügyminiszterek és védelmi miniszterek 2021.
novemberi együttes ülésén.
Az Ukrajna elleni orosz agresszív háborúval (2022. február 24.) összefüggésben
azonban a dokumentumot jelentősen módosítani kellett annak érdekében, hogy
figyelembe lehessen venni az európai biztonsági rend destabilizációját, valamint az
uniós álláspont, törekvések és eszközök ezt követő változását a védelem területén. A
stratégiai iránytű harmadik felülvizsgálata integrálta a Bizottság európai védelemmel
kapcsolatos álláspontját (2022. február 15-i közlemény), míg a negyedik felülvizsgálat
a versailles-i nyilatkozat megállapításait tükrözte (2022. március 10–11.). Az Európai
Tanács 2022. március 24–25-én, a Tanács francia elnöksége alatt jóváhagyta a
stratégiai iránytű végleges változatát. A stratégiai iránytű fő célja, hogy politikai
iránymutatást nyújtson a „stratégiai autonómia” gyakorlati megvalósításához négy
jelentős területen: válságkezelés, reziliencia, képességek és partnerségek. A folyamat
célja annak az egyre növekvő igénynek a kielégítése, hogy az EU képes legyen
biztonságszolgáltató szerepet is ellátni.
A válságkezelési missziók és műveletek a KBVP legláthatóbb és legkézzelfoghatóbb
megnyilvánulásai. A stratégiai iránytű az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó
globális stratégiájának hiányosságait kezeli a válságkezelési eszközök és intézmények
terén, például azáltal, hogy új uniós gyorstelepítésű kapacitást hoz létre. A KBVP
végrehajtásáról szóló 2021. évi jelentésben a Parlament támogatását fejezte ki a
javasolt „gyors belépési erő” iránt. A stratégiai iránytű célja továbbá, hogy koherens
célokat és célkitűzéseket határozzon meg más kezdeményezések és releváns
folyamatok (például a PESCO, az EFA és a koordinált éves védelmi szemle) számára.
Bár a Parlament nem játszott közvetlen szerepet a stratégiai iránytű létrehozásában,
rendszeres tájékoztatást kell kapnia a végrehajtás szintjéről, illetve lehetőséget arra,
hogy véleményt nyilvánítson a folyamatról, különösen a Biztonság- és Védelempolitikai
Albizottság (SEDE) számára tartott tájékoztatók során. A KBVP-ről szóló saját éves
jelentései révén a SEDE albizottság de facto tanácsadói szerepet tölt be a KBVP-vel
kapcsolatban.

A KBVP ESZKÖZTÁRA

2016 óta a KBVP számos sikert ért el, melyek között szerepel a PESCO elindítása;
egy nem végrehajtási jellegű katonai missziók tervezésére és végrehajtására szolgáló
állandó parancsnoki és irányítási struktúra; az Európai Védelmi Alap; a polgári KBVP
területére vonatkozó paktum; a KBVP polgári dimenziójának stratégiai felülvizsgálata,
amely a polgári KBVP területére vonatkozó paktumban öltött testet; valamint egy
költségvetésen kívüli Európai Békekeret.
A koordinált éves védelmi szemle első jelentését 2020 novemberében terjesztették
az uniós védelmi miniszterek elé, amelynek elkészítésében az EDA vállalt vezető
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szerepet. A jelentés 55 együttműködési lehetőséget azonosított a képességek teljes
spektrumán belül.
2020 decemberében a Tanács ideiglenes politikai megállapodásra jutott a Parlament
képviselőivel a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel
összefüggésben az EFA létrehozásáról szóló rendeletről. A 7 évre előirányzott
költségvetés 8 milliárd EUR.
Az Európai Békekereten keresztül finanszírozza majd az EU a katonai KBVP-missziók
és -műveletek közös költségeit, ezáltal erősítve a tagállamok közötti szolidaritást
és tehermegosztást. A béketámogató műveletek, valamint a nem uniós országok
és a partnerszervezetek katonai és védelmi kérdésekkel kapcsolatos kapacitásainak
megerősítésével az EU növelni fogja külső fellépéseinek hatékonyságát. 2022
augusztusáig az EU az Európai Békekereten keresztül mintegy 2,5 milliárd EUR
összegű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának az orosz invázió megfékezése
érdekében.

A KBVP MISSZIÓI ÉS MŰVELETEI

2003 óta és az első nyugat-balkáni beavatkozás óta három kontinensen az EU 37
műveletet és missziót indított és hajtott végre. 2022 márciusában 18 KBVP-misszió
és -művelet van folyamatban (11 polgári misszió és 7 katonai művelet, köztük 2 a
tengeri területen). Jelenleg mintegy 4000 uniós katonai és polgári személyzetet van
külföldi kiküldetésen. A legutóbbi missziók és műveletek a Közép-afrikai Köztársaság
biztonságát (EUAM RCA) és az ENSZ Líbiával szembeni fegyverembargójának
végrehajtását (EUNAVFOR MED IRINI) támogatták, valamint segítettek stabilizálni
a Cabo Delgado régiót (EUTM Mozambik). A missziók kiküldésére vagy műveletek
bevetésére vonatkozó uniós határozatokat általában a partnerország kérésére és/vagy
az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján hozzák meg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament támogatja az uniós védelmi integrációt és együttműködést.
A Parlament ellenőrzést gyakorol a KBVP felett, és az alelnökhöz/főképviselőhöz,
valamint a Tanácshoz fordulhat a politikát illetően (az EUSZ 36. cikke). A Parlament
ellenőrzési hatáskörrel bír a KBVP költségvetését illetően is (az EUSZ 41. cikke). A
Parlament évente kétszer vitát tart a KKBP és a KBVP végrehajtásáról, és az alábbi
jelentéseket fogadja el: a KKBP eredményeiről szóló jelentést, amelyet a Külügyi
Bizottság készít el; valamint a KBVP eredményeiről szóló jelentést, amelyet a SEDE
albizottság készít el.
A KBVP végrehajtásáról szóló 2021. évi éves jelentést a plenáris ülés 2022
februárjában fogadta el. A jelentés az EU biztonsági és védelmi doktrínájának
fejlesztésére összpontosít, melynek eszközei a stratégiai iránytű, a KBVP-missziók és
-műveletek, a válságkezelés, a reziliencia, a képességek, a partnerségek és a KBVP
parlamenti felügyelete. Az éves jelentés kiemeli, hogy a Parlamentet rendszeresen
tájékoztatni kell és konzultálni kell vele a KBVP-missziók és -műveletek tervezéséről,
módosításáról és értékeléséről, valamint a PESCO-ról. Az éves jelentés hangsúlyozza,
hogy a Parlament „eltökélt szándéka, hogy maradéktalanul betöltse ellenőrző szerepét
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a Globális Európa eszköz, különösen annak békével és biztonsággal kapcsolatos
dimenziója, valamint az EDF végrehajtása tekintetében”. Megfogalmazza továbbá azt
a reményt, hogy a Parlamentet és a SEDE albizottságot rendszeresen tájékoztatni
fogják a stratégiai iránytű végrehajtása terén elért eredményekről. Az iránytűben
foglalt fenyegetettségelemzéssel kapcsolatban is konzultálni kell a Parlamenttel.
Emellett az éves jelentés valamennyi KBVP-misszió és -művelet „rendszeres és
átlátható értékelésére” szólít fel. Az EU-n belül a Parlament demokrácia pilléreként
betöltött szerepével összhangban az éves jelentés utal a Parlament azon igényére,
hogy a KBVP-t érintően vegyék figyelembe az Európa jövőjéről szóló konferencia
keretében a szélesebb nyilvánosság részéről beérkezett észrevételeket, és a
polgárok hozzájárulásából szülessenek „javaslatok és fellépések”. Az európai védelem
parlamenti dimenziójának erősítése érdekében az éves jelentés támogatja egy
parlamenti biztonsági és védelmi bizottság, valamint egy uniós védelmi miniszteri
tanács létrehozását.
2012 óta, a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv alapján, az Európai
Parlament és a tagállamok nemzeti parlamentjei évente két parlamentközi konferenciát
tartanak a közös kül- és biztonságpolitikához kapcsolódó kérdések megvitatása
céljából.
Általánosságban a Szerződés lehetővé teszi a Parlament számára, hogy teljes körű
szerepet játsszon a KBVP fejlesztésében, így partnerré válik az EU külkapcsolatainak
alakításában és a biztonsági kihívások kezelésében. E szerepében eljárva a Parlament
rendszeresen rendez tanácskozásokat, meghallgatásokat, munkaértekezleteket,
többek között az alábbi témákban: polgári és katonai KBVP-telepítések, a biztonsági
és védelmi területet érintő nemzetközi válságok, multilaterális biztonsági keretek,
fegyverellenőrzés és a fegyverek elterjedésének megakadályozása, a terrorizmus
és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a hatékonyságot javító bevált gyakorlati
megoldások, illetve az e területeken az EU-val és az intézményekkel kapcsolatos jogi
fejlemények.
Az alelnök/főképviselő politikai elszámoltathatóságról szóló, 2010-es nyilatkozatát
követően a Parlament részt vesz a Tanáccsal, az Európai Külügyi Szolgálattal és az
Európai Bizottsággal közösen tartott rendszeres konzultációs üléseken.
A Parlament emellett a KBVP-vel kapcsolatos kérdéseket tesz fel és szóbeli
javaslatokat tesz az EKSZ-nek a SEDE albizottság ülésein.

Jérôme Legrand
09/2022
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