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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. 1 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 42. cikkének (7) 
bekezdésére és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
222. cikkére,

– tekintettel különösen az Európai Unióról 
szóló szerződés (EUSZ) 42. cikkének (7) 
bekezdésére, az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 222. cikkére, és 
az EUMSZ 222. cikkéről szóló 37. 
nyilatkozatra,

2. 2 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az EUSZ 24. cikkére és 42. 
cikkének (2) bekezdésére, az EUMSZ 122. 
cikkére és 196. cikkére,valamint az 
EUMSZ 222. cikkéről szóló 37. 
nyilatkozatra,

törölve

3. 6 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az Észak-atlanti Szerződés 4. 
és 5. cikkére,
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4. E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel a hasonló aggályok kezelése 
érdekében a Lisszaboni Szerződés 
bevezette az EUSZ 42. cikkének (7) 
bekezdését (a kölcsönös védelmi vagy 
kölcsönös segítségnyújtási klauzula1) és az 
EUMSZ 222. cikkét (szolidaritási 
klauzula), de e cikkek gyakorlati 
alkalmazása – csaknem három évvel a 
Szerződés hatálybalépését követően – még 
mindig tisztázásra vár;
_____________
1 A továbbiakban: kölcsönös védelmi klauzula, bár 
szó szerint ez nem szerepel a Szerződésben. Vö. 
különösen a módosított brüsszeli szerződés V. 
cikkében foglalt kölcsönös védelmi
kötelezettséggel, amely – az említett szerződés 
aláírói szerint – az EUSZ 42. cikkének (7) 
bekezdése alapján is fennáll (A Nyugat-európai 
Unió Állandó Tanácsa elnökségének 2010. március 
31-i nyilatkozata).

E. mivel a hasonló aggályok kezelése 
érdekében a Lisszaboni Szerződés 
bevezette az EUSZ 42. cikkének (7) 
bekezdését (a kölcsönös segítségnyújtási 
klauzula1) és az EUMSZ 222. cikkét
(szolidaritási klauzula), de e cikkek 
gyakorlati alkalmazása – csaknem három 
évvel a Szerződés hatálybalépését 
követően – még mindig tisztázásra vár;

_____________

1 A továbbiakban: kölcsönös segítségnyújtási
klauzula, bár szó szerint ez nem szerepel a 
Szerződésben. Vö. különösen a módosított brüsszeli 
szerződés V. cikkében foglalt kölcsönös
segítségnyújtási kötelezettséggel, amely – az 
említett szerződés aláírói szerint – az EUSZ 42. 
cikkének (7) bekezdése alapján is fennáll (A 
Nyugat-európai Unió Állandó Tanácsa 
elnökségének 2010. március 31-i nyilatkozata)..

5. F a preambulumbekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Fa. mivel az a 21 tagállam, amelyek 
egyben NATO-tagok is, konzultálhatnak 
egymással minden, területi integritásuk, 
politikai függetlenségük vagy biztonságuk 
ellen irányuló fenyegetés esetén, és mivel 
fegyveres támadás esetén minden esetben 
elkötelezettek a kollektív védelem mellett; 
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6. 1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. arra sürgeti a tagállamokat, a Bizottságot 
és az alelnököt/főképviselőt, hogy teljes 
mértékben használják ki a Szerződés 
vonatkozó rendelkezései által kínált 
lehetőségeket, különös tekintettel a 
kölcsönös védelmi és a szolidaritási 
klauzulára, hogy az európaiak számára 
erőteljes biztonságpolitikát kínáljanak a 
súlyos biztonsági kockázatok ellen, 
fokozott költséghatékonyság, illetve a 
terhek és a költségek méltányos 
megosztása mellett;

1. arra sürgeti a tagállamokat, a Bizottságot 
és az alelnököt/főképviselőt, hogy teljes 
mértékben használják ki a Szerződés 
vonatkozó rendelkezései által kínált 
lehetőségeket, különös tekintettel a 
kölcsönös segítségnyújtási és a 
szolidaritási klauzulára, hogy az európaiak 
számára erőteljes biztonságpolitikát 
kínáljanak a súlyos biztonsági kockázatok 
ellen, fokozott költséghatékonyság, illetve 
a terhek és a költségek méltányos 
megosztása mellett;

7. 2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. tudomásul veszi a NATO új stratégiai 
koncepcióját, amelyben a háborús 
időkben működő katonai szövetségként 
játszott szerepe mellett a politikai és 
biztonsági közösségként való fellépéshez 
szükséges kapacitásait is bővíteni 
szándékozik, partnerségben az Európai 
Unióval; megjegyzi, hogy erős 
hasonlóságok mutatkoznak a NATO 
célkitűzései és az EUSZ 43. cikkében 
lefektetett célok (a korábbi petersbergi 
feladatok) között;  ezért óv a két szervezet 
közötti költséges párhuzamosságoktól és 
az erőforrás-pazarlástól, és az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
és a NATO főtitkára között szorosabb és 
rendszeresebb együttműködésre szólít fel a 
kockázatértékelés, az erőforrás-
gazdálkodás, a szakpolitika-tervezés és a 
KBVP műveletek (polgári és katonai) 
végrehajtása terén;   
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8. 2 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2b. sürgeti a Tanácsot, hogy ne 
vesztegesse energiáit a területiség elvével 
kapcsolatos, végső soron hiábavaló 
vitákra, hanem kövesse a NATO által 
alkalmazott megközelítést, amely az olyan, 
időnként felmerülő, elkerülhetetlen 
körülmények kezelésére is készen áll, 
amikor a szövetségesek biztonsági 
érdekeinek védelme érdekében az észak-
atlanti térségen kívüli fellépésre van 
szükség;    

9. 4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. felhívja a figyelmet azokra a különböző 
eszközökre – például a polgári védelmi 
mechanizmus vagy a Szolidaritási Alap –, 
amelyekkel az Unió és a tagállamok a 
szolidaritás szellemében nézhetnek szembe 
a rendkívüli eseményekkel, valamint
rámutat arra, hogy az EUMSZ 122. cikke
értelmében súlyos nehézségek esetén
gazdasági és pénzügyi támogatás 
nyújtható; ezenkívül emlékeztet a közös 
kül- és biztonságpolitika terén a kölcsönös 
politikai szolidaritás továbbfejlesztésére 
irányuló, az EUSZ 24. cikkében foglalt 
kötelezettségvállalásra; hangsúlyozza, 
hogy a kölcsönös védelmi és a 
szolidaritási klauzulának nem az a célja, 
hogy ezen eszközök bármelyikének a 
helyébe lépjen, hanem hogy kiegészítse 
azokat a rendkívüli fenyegetést vagy kárt 
magában foglaló helyzetekben, és 
különösen akkor, amikor a válasz magas 
szintű politikai koordinációt és a 
katonaság bevonását kívánja meg;

4. felhívja a figyelmet azokra a különböző 
eszközökre, amelyekkel az Unió és a 
tagállamok a szolidaritás szellemében 
nézhetnek szembe a rendkívüli 
eseményekkel; rámutat az EUMSZ 122. 
cikke által a gazdasági jellegű sürgősségi 
finanszírozáshoz és az EUMSZ 196. cikke 
által a polgári védelem vonatkozásában 
hozandó intézkedésekhez biztosított 
hasznos jogalapokra;   
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10. 4 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4b. emlékeztet a kül- és biztonságpolitika 
terén a kölcsönös politikai szolidaritás 
rendszeres továbbfejlesztésére irányuló, az 
EUSZ 24. cikkével összhangban tett 
kötelezettségvállalásra; tudomásul veszi a 
Lisszaboni Szerződés által a KKBP 
területén megvalósított megerősített 
együttműködés tekintetében nyújtott 
lehetőségeket, beleértve egyedi feladatok 
és küldetések államok csoportosulásai 
számára való kijelölését, valamint a 
katonai téren való állandó strukturált 
együttműködés fogalmát;    hangsúlyozza, 
hogy a kölcsönös segítségnyújtási és a 
szolidaritási klauzulának nem az a célja, 
hogy ezen eszközök bármelyikének a 
helyébe lépjen, hanem hogy kiegészítse 
azokat a rendkívüli fenyegetést vagy kárt 
magában foglaló helyzetekben, és 
különösen akkor, amikor a válasz magas 
szintű politikai koordinációt és a 
katonaság bevonását kívánja meg;

11. 5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, hogy – a 
szolidaritási klauzula Szerződés által előírt 
végrehajtásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló együttes javaslatra vonatkozó, 
folyamatban lévő munka keretében –
vegyék kellőképpen figyelembe mindkét 
klauzula politikai és operatív dimenzióit és 
kövessék ezen állásfoglalás ajánlásait;

5. felszólítja a Bizottságot és a 
főképviselőt, hogy még 2012 vége előtt 
terjesszék elő a szolidaritási klauzulának 
az EUMSZ 222. cikke (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelő 
végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket megállapító tanácsi 
határozatra irányuló együttes javaslatot; a 
koherencia érdekében felhívja a Politikai 
és Biztonsági Bizottságot és a Belső 
Biztonsági Állandó Bizottságot, hogy 
terjesszenek elő együttes véleményt a 
szolidaritási klauzula végrehajtásáról és a 
kölcsönös segítségnyújtási klauzula 
működési módjairól, beleértve a NATO-
val való kapcsolattartást;       tudomásul 
veszi, hogy a Tanács minősített többségi 
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szavazás útján jár el a kölcsönös 
segítségnyújtás nem katonai 
vonatkozásaival kapcsolatban; 
hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a 
Parlament teljes körű tájékoztatásának 
szükségességét;
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12. Cím

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Kölcsönös védelmi klauzula Kölcsönös segítségnyújtási klauzula

13. 6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy 
egyértelműen kötelesek minden 
rendelkezésükre álló segítséget és 
támogatást megadni, ha valamely 
tagállamot saját területén fegyveres 
támadás éri; hangsúlyozza, hogy jóllehet 
valószínűtlen, hogy az előre látható 
jövőben a tagállamok valamelyikét súlyos 
támadás érje, továbbra is kiemelten kell 
kezelni a hagyományos területi védelmet 
és az új fenyegetésekkel szembeni 
védelmet egyaránt; emlékeztet arra is, 
hogy a Szerződés értelmében azon
tagállamok számára, amelyek az Észak-
atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 
tagjai, a NATO marad a kollektív 
védelmük alapja és végrehajtási fóruma, 
és a kölcsönös védelem kérdését érintő 
kötelezettségvállalásoknak és 
együttműködésnek összhangban kell
lenniük a NATO szerinti 
kötelezettségekkel;

6. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy 
egyértelműen kötelesek minden 
rendelkezésükre álló segítséget és 
támogatást megadni, ha valamely 
tagállamot saját területén fegyveres 
támadás éri; emlékeztet arra is, hogy a 
tagállamok túlnyomó többsége a NATO
tagja, valamint hogy ennek megfelelően a 
közös kül- és biztonságpolitikának 
összeegyeztethetőnek és összhangban kell
lennie a NATO szerinti kötelezettségekkel;
tudomásul veszi azon tagállamok 
biztonsági és védelmi politikáinak egyedi 
jellegét, amelyek nem tagjai a NATO-nak, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy az Unió 
kölcsönös segítségnyújtási klauzulája 
soha nem kerül alkalmazásra a NATO-val 
való előzetes konzultáció és a NATO 
szerepvállalásra való felkérése nélkül;   

14. 7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. mindamellett rámutat arra, hogy 
ugyanolyan fontos felkészülni a NATO-n 
kívüli uniós tagállamokat vagy uniós 
tagállamok észak-atlanti területen kívüli –
és ezért a Washingtoni Szerződés hatálya 
alá nem tartozó – területeit érintő 
helyzetekre, vagy az olyan helyzetekre, 
amelyek esetében a NATO-n belül nem 
születik megállapodás a közös fellépésről;

7. rámutat arra, hogy ugyanolyan fontos 
felkészülni az olyan helyzetekre, amelyek 
esetében a NATO úgy dönt, hogy nem 
vállal szerepet;
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15. 9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. hangsúlyozza az elrettentés fontosságát, 
és következésként azt, hogy az európai 
országok meggyőző katonai kapacitásokkal 
rendelkezzenek; arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket az együttműködésen 
alapuló katonai képességfejlesztés terén, 
nevezeten az EU és a NATO egymást 
kiegészítő „egyesítés és megosztás” és
„intelligens védelem” kezdeményezésein 
keresztül, amelyek döntő fontosságú 
előrelépést jelentenek a védelmi 
költségvetések korlátozottságának idején;

9. hangsúlyozza az elrettentés fontosságát, 
és következésként azt, hogy az európai 
országok meggyőző katonai kapacitásokkal 
rendelkezzenek; arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket az együttműködésen 
alapuló katonai képességfejlesztés terén, 
nevezeten az EU és a NATO egymást 
kiegészítő „egyesítés és megosztás” és
„intelligens védelem” kezdeményezésein 
keresztül, amelyek döntő fontosságú 
előrelépést jelentenek a védelmi 
költségvetések korlátozottságának idején;
ennek kapcsán ismételten kéri a nemzeti 
védelmi minisztériumokat, hogy az 
eddigieknél nagyobb mértékben tartsák be 
az Európai Védelmi Ügynökség által 
kiadott anyagokban foglaltakat, illetve 
használják fel fokozottabban azokat;

16. 10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. ismételten felszólít a katonai 
követelmények módszeres harmonizálására 
és egy harmonizált uniós védelmi tervezési 
és beszerzési eljárás létrehozására, amely 
összhangban van az uniós célkitűzések 
szintjével és a NATO védelmi tervezési 
folyamatával; a kölcsönös védelmi
klauzula által nyújtott magas szintű 
biztonsági garanciákra figyelemmel arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy – védelmi 
tervezésük alapvető elveiként – a 
képességfejlesztés terén vegyék fontolóra a 
multinacionális együttműködés, és adott 
esetben a szakosodás megvalósítását;

10. ismételten felszólít a katonai 
követelmények módszeres harmonizálására 
és egy harmonizált uniós védelmi tervezési 
és beszerzési eljárás létrehozására, amely 
összhangban van az uniós célkitűzések 
szintjével és a NATO védelmi tervezési 
folyamatával; a kölcsönös segítségnyújtási
klauzula által nyújtott emelt szintű 
biztonsági garanciákra figyelemmel arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy – védelmi 
tervezésük alapvető elveiként – a 
képességfejlesztés terén vegyék fontolóra a 
multinacionális együttműködés, és adott 
esetben a szakosodás megvalósítását;
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17. 11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy 
a hatékony válasz érdekében tegyen 
javaslatot gyakorlati intézkedésekre arra 
az esetre, ha valamely tagállam életbe 
léptetné a kölcsönös védelmi klauzulát, 
valamint arra, hogy elemezze az uniós 
intézmények szerepét a klauzula 
életbelépése esetén; úgy véli, hogy a 
segítségnyújtás és a támogatás 
biztosítására vonatkozó kötelezettségnek a 
támadás alatt álló tagállamok támogatása 
érdekében – a tagállamok közötti politikai 
szolidaritás kifejeződéseként – biztosítania 
kell a gyors döntéshozatalt a Tanácsban;

törölve

18. 12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. úgy véli, hogy amennyiben kollektív 
fellépésre kerül sor egy megtámadott 
tagállam védelme érdekében, lehetővé kell
tenni, hogy adott esetben felhasználják a 
meglévő uniós válságkezelési struktúrákat,
és különösen elő kell irányozni egy uniós 
műveleti parancsnokság aktiválásának 
lehetőségét; hangsúlyozza, hogy a
megfelelő szintű felkészültség és a gyors 
válaszlépés érdekében egy teljes értékű, 
állandó uniós műveleti parancsnokságra 
van szükség, és megismétli a 
tagállamokhoz intézett azon felhívását, 
hogy hozzanak létre egy ilyen állandó 
kapacitást a közelmúltban aktivált uniós 
műveleti központot alapul véve;

12. úgy véli, hogy az EUSZ 42. cikkének 
(7) bekezdése szerinti fellépés során a
lehető legjobban fel kell használni a 
meglévő uniós válságkezelési struktúrákat,
de hosszabb távon elő kell irányozni egy
állandó uniós műveleti parancsnokság a 
közelmúltban aktivált uniós műveleti
központ alapján történő létrehozását;

19. 32 bekezdés
[a (32) bekezdés kiemelése és a (27) bekezdés után való beillesztése]
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20. 35 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

35. emlékeztet arra, hogy a szolidaritási 
klauzula előírja az Európai Tanács számára 
az Uniót fenyegető veszélyek rendszeres 
értékelését; úgy véli, hogy az ilyen 
értékeléseket legalább két külön szinten 
kell elvégezni: egyrészt egy inkább 
hosszabb távú alapon az Európai Tanácson 
belül egy olyan eljárás keretében, amely 
egyebek mellett stratégiai elképzelésekkel 
szolgál az európai biztonsági stratégia és a 
belső biztonsági stratégia jövőbeni 
felülvizsgálataihoz, másrészt az aktuális 
fenyegetések gyakoribb, átfogó 
felülvizsgálatán keresztül.

35. emlékeztet arra, hogy a szolidaritási 
klauzula előírja az Európai Tanács számára 
az Uniót fenyegető veszélyek rendszeres 
értékelését és ennek a NATO-n belüli 
partnerekkel való összehangolását; úgy 
véli, hogy az ilyen értékeléseket legalább 
két külön szinten kell elvégezni: egyrészt 
egy inkább hosszabb távú alapon az 
Európai Tanácson belül egy olyan eljárás 
keretében, amely egyebek mellett stratégiai 
elképzelésekkel szolgál az európai 
biztonsági stratégia és a belső biztonsági 
stratégia jövőbeni felülvizsgálataihoz, 
másrészt az aktuális fenyegetések 
gyakoribb, átfogó felülvizsgálatán 
keresztül.


