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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 42(7) Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) in člena 222 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju zlasti člena 42(7) 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU), člena 222 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in deklaracije št. 37 o členu 222 
PDEU,

2. Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 24 in 42(2) PEU, 
členov 122 in 196 PDEU in izjave 37 o 
členu 222 PDEU,

črtano

3. Navedba sklicevanja 6a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 4 in 5 
Severnoatlantske pogodbe,



4. Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sta bila z Lizbonsko pogodbo 
uvedena člen 42(7) PEU („klavzula o 
medsebojni obrambi“ ali „klavzula o 
medsebojni pomoči“) in člen 222 PDEU 
(„solidarnostna klavzula“1), da bi se soočili 
s tovrstnimi vprašanji, vendar ostaja 
praktično izvajanje teh členov skoraj tri 
leta po začetku veljavnosti Pogodbe še 
vedno nepojasnjeno;

_____________

1 V nadaljnjem besedilu „klavzula o medsebojni 
obrambi“; vendar pa v Pogodbi ni poimenovana. 
Gl. zlasti zavezo o medsebojni obrambi iz člena V 
spremenjene Bruseljske pogodbe, ki je po mnenju 
pogodbenic zajeta v členu 42(7) PEU (izjava 
predsedstva stalnega sveta Zahodnoevropske unije z 
dne 31. marca 2010).

E. ker sta bila z Lizbonsko pogodbo 
uvedena člen 42(7) PEU („klavzula o 
medsebojni pomoči“) in člen 222 PDEU 
(„solidarnostna klavzula“), da bi se soočili 
s tovrstnimi vprašanji, vendar ostaja 
praktično izvajanje teh členov skoraj tri 
leta po začetku veljavnosti Pogodbe še 
vedno nepojasnjeno;

_____________

1 V nadaljnjem besedilu „klavzula o medsebojni 
pomoči“; vendar pa v Pogodbi ni poimenovana. Gl. 
zlasti zavezo o medsebojni obrambi iz člena V 
spremenjene Bruseljske pogodbe, ki je po mnenju 
pogodbenic zajeta v členu 42(7) PEU (izjava 
predsedstva stalnega sveta Zahodnoevropske unije z 
dne 31. marca 2010).

5. Uvodna izjava Fa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se lahko 21 držav članic, ki so tudi 
članice zveze Nato, med seboj posvetuje, 
ko je ogrožena njihova teritorialna 
integriteta, politična neodvisnost ali 
varnost, in ker so tako ali tako zavezane k 
skupni obrambi v primeru oboroženega 
napada;
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6. Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, Komisijo in 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj v 
celoti izkoristijo potencial vseh zadevnih 
določb Pogodbe ter zlasti klavzule o 
medsebojni obrambi in solidarnostne 
klavzule, da bodo Evropejci dobro 
zavarovani pred resnimi varnostnimi 
tveganji na podlagi večje stroškovne 
učinkovitosti in pravične delitve bremen in 
stroškov;

1. poziva države članice, Komisijo in 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj v 
celoti izkoristijo potencial vseh zadevnih 
določb Pogodbe ter zlasti klavzule o 
medsebojni pomoči in solidarnostne 
klavzule, da bodo Evropejci dobro 
zavarovani pred resnimi varnostnimi 
tveganji na podlagi večje stroškovne 
učinkovitosti in pravične delitve bremen in 
stroškov;

7. Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. je seznanjen z novim strateškim 
pojmom zveze NATO, ki namerava poleg 
svoje vloge vojaške zveze v vojnih časih 
vzpostaviti zmogljivosti za opravljanje 
nalog politične in varnostne skupnosti, ki 
bi delovala v partnerstvu z EU; opaža 
velike podobnosti med cilji Nata in cilji iz 
člena 43 PEU (prvotno petersberške 
naloge); zato svari pred dragim 
podvajanjem prizadevanj med obema 
organizacijama in zapravljanjem sredstev, 
ter poziva k tesnejšemu in rednemu 
sodelovanju med visoko predstavnico 
Unije in generalnim sekretarjem Nata za 
ocenjevanje tveganja, upravljanje virov, 
načrtovanje politik in izvajanje civilnih in 
vojaških nalog SVOP,



8. Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poziva Svet, naj se ne zapleta v 
nepomembne razprave glede 
teritorialnosti, temveč naj posnema 
pristop Nata, ki je namenjen neizogibnim
okoliščinam, ko je v nekaterih primerih 
potrebno ukrepanje izven 
severnoatlantskega območja, da bi 
okrepili varnostne interese zaveznikov;

9. Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da imajo Unija in države 
članice na voljo celo vrsto instrumentov za 
soočanje z izrednimi dogodki v solidarnem 
duhu, kot so mehanizem na področju 
civilne zaščite, Solidarnostni sklad, 
možnost dodelitve ekonomske in finančne 
podpore v primeru hudih težav, kot določa
člen 122 PDEU; prav tako opozarja na 
zavezo o razvijanju medsebojne politične 
solidarnosti v zunanji in varnostni politiki 
v skladu s členom 24 PDEU; poudarja, da 
namen klavzule o medsebojni obrambi in 
solidarnostne klavzule ni nadomestiti 
katerega od teh instrumentov, temveč jih 
dopolniti v primeru izredne grožnje ali 
škode, ter zlasti kadar bo odziv terjal 
politično usklajevanje na visoki ravni in 
sodelovanje vojske;

4. poudarja, da imajo Unija in države 
članice na voljo celo vrsto instrumentov za 
soočanje z izrednimi dogodki v solidarnem 
duhu; poudarja uporabne pravne podlage, 
ki jih zagotavlja člen 122 PDEU za nujno 
financiranje gospodarske narave in člen 
196 PDEU za ukrepe na področju civilne 
zaščite;
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10. Odstavek 4b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ponovno opozarja na zavezo o 
sistematičnem razvijanju medsebojne 
politične solidarnosti v zunanji in 
varnostni politiki v skladu s členom 24 
PEU; je seznanjen z možnostmi, ki jih 
zagotavlja Lizbonska pogodba za 
okrepljeno sodelovanje na področju 
SZVP, vključno z dodelitvijo posebnih 
nalog in misij skupini držav, ter za pojem 
stalnega strukturnega sodelovanja pri 
vojaških vprašanjih; poudarja, da namen 
klavzul o medsebojni pomoči in 
solidarnosti ni nadomestiti katerega od 
teh instrumentov, temveč jih dopolniti v 
primeru izredne grožnje ali škode, ter 
zlasti kadar bo odziv terjal politično 
usklajevanje na visoki ravni in 
sodelovanje vojske;

11. Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
pri svojem sedanjem delu v zvezi s 
skupnim predlogom sklepa Sveta o 
izvajanju solidarnostne klavzule v skladu s 
Pogodbo ustrezno upoštevata politične in 
operativne razsežnosti in sledita 
priporočilom iz te resolucije;

5. poziva Komisijo in visoko predstavnico, 
naj pred koncem leta 2012 pripravita 
skupni predlog sklepa Sveta, ki določa 
ureditve za izvajanje solidarnostne 
klavzule v skladu z določbami člena 
222(3) PDEU; zaradi skladnosti poziva, 
naj Politični in varnostni odbor ter Stalni 
odbor za notranjo varnost predložita 
skupno mnenje o izvajanju solidarnostne 
klavzule in operativnih podrobnosti 
klavzule o skupni pomoči, vključno v 
povezavi z Natom; opaža, da bo Svet v 
povezavi z nevojaškimi vidiki skupne 
pomoči in podpore glasoval s kvalificirano 
večino; glede tega poudarja, da mora biti 
Parlament v celoti obveščen;



12. Naslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Klavzula o medsebojni obrambi Klavzula o medsebojni pomoči

13. Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja države članice na njihovo 
nedvoumno obveznost, da z vsemi sredstvi 
po svojih močeh pomagajo, če je ena od 
držav članic žrtev oborožene agresije na 
svojem ozemlju; poudarja, da se agresija v 
velikem obsegu proti državi članici v 
bližnji prihodnosti sicer zdi malo verjetna, 
da pa morata tradicionalna obramba in 
obramba pred novimi grožnjami ostati ena 
od prednostnih nalog dnevnega reda;
opozarja tudi, da Pogodba določa, da za 
države EU, ki so članice Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe, Nato ostaja 
temelj njihove kolektivne obrambe in 
okvir za njeno izvajanje, ter da morajo biti 
obveznosti in sodelovanje na področju 
medsebojne obrambe skladni z 
obveznostmi v okviru Nata;

6. opozarja države članice na njihovo 
nedvoumno obveznost, da z vsemi sredstvi 
po svojih močeh pomagajo, če je ena od 
držav članic žrtev oborožene agresije na 
svojem ozemlju; poudarja tudi, da je velika 
večina držav članic včlanjena tudi v Nato 
in da mora biti zato skupna varnostna in 
obrambna politika Unije združljiva in 
skladna z obveznostmi v okviru Nata; je 
dobro seznanjen s posebnim značajem 
varnostnih in obrambnih politik držav 
članic, ki niso članice Nata, a vseeno 
opaža, da klavzula EU o medsebojni 
pomoči ne bo nikoli izvedena brez 
posvetovanja z Natom in brez njegovega 
sodelovanja;

14. Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. hkrati poudarja, da je enako pomembno 
pripraviti se za okoliščine, ki vključujejo 
države članice EU, ki niso članice Nata, 
ali ozemlja države članice EU, ki so zunaj 
severnoatlantskega območja in jih zato 
Washingtonska pogodba ne zajema, ali za 
okoliščine, ko v Natu ne bo dosežen 
dogovor o kolektivnih ukrepih;

7. hkrati poudarja, da se je treba pripraviti 
na primere, ko Nato ne bo želel biti 
vključen;
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15. Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja pomen odvračanja in zatorej 
potrebo po zanesljivih vojaških 
zmogljivostih v rokah evropskih držav;
spodbuja države članice, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za sodelovanje pri razvoju 
vojaških zmogljivosti, zlasti v okviru 
dopolnjujočih se pobud EU in Nata 
„Združevanje in skupno izkoriščanje“ ter 
„Pametna obramba“, ki ponujata ključno 
razvojno možnost v času omejenih 
obrambnih proračunov;

9. poudarja pomen odvračanja in zatorej 
potrebo po zanesljivih vojaških 
zmogljivostih v rokah evropskih držav;
spodbuja države članice, naj okrepijo svoja 
prizadevanja za sodelovanje pri razvoju 
vojaških zmogljivosti, zlasti v okviru 
dopolnjujočih se pobud EU in Nata 
„Združevanje in skupno izkoriščanje“ ter 
„Pametna obramba“, ki ponujata ključno 
razvojno možnost v času omejenih 
obrambnih proračunov; glede tega 
ponavlja svoj poziv, naj državna 
obrambna ministrstva bolje spoštujejo in 
uporabljajo delo Evropske obrambne 
agencije;

16. Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. znova poziva k sistematični 
harmonizaciji vojaških zahtev ter 
usklajenemu načrtovanju obrambe in 
nakupov, ki ustrezata ambicijam EU in sta 
usklajena s procesom obrambnega 
načrtovanja v okviru zveze NATO; ob 
upoštevanju višje ravni varnosti, ki jo 
zagotavlja klavzula o medsebojni obrambi, 
spodbuja države članice, naj razmislijo o 
večnacionalnem sodelovanju pri razvoju 
zmogljivosti in, kadar je to primerno, o 
specializaciji kot o osrednjih načelih 
njihovega obrambnega načrtovanja;

10. znova poziva k sistematični 
harmonizaciji vojaških zahtev ter 
usklajenemu načrtovanju obrambe in 
nakupov, ki ustrezata ambicijam EU in sta 
usklajena s procesom obrambnega 
načrtovanja v okviru zveze NATO; ob 
upoštevanju višje ravni varnosti, ki jo 
zagotavlja klavzula o medsebojni pomoči, 
spodbuja države članice, naj razmislijo o 
večnacionalnem sodelovanju pri razvoju 
zmogljivosti in, kadar je to primerno, o 
specializaciji kot o osrednjih načelih 
njihovega obrambnega načrtovanja;



17. Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj predlaga praktične 
ureditve za zagotavljanje učinkovitega 
odziva, kadar država članica uporabi 
klavzulo o medsebojni obrambi, in analizo 
vloge institucij EU v primeru uporabe 
klavzule; meni, da bi morala biti 
obveznost zagotavljanja pomoči, ki je izraz 
politične solidarnosti med državami 
članicami, zagotovilo za hitro odločanje v 
Svetu v podporo napadeni državi članici;

črtano

18. Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi moralo biti v primeru, 
kadar se izvajajo kolektivni ukrepi za 
obrambo napadene države članice, 
mogoče uporabiti obstoječe strukture EU 
za krizno upravljanje, kadar je to 
primerno, in zlasti, da bi morali predvideti 
možnost aktiviranja operativnega 
poveljstva EU; poudarja, da je treba 
vzpostaviti polno delujoče operativno 
poveljstvo EU, da bi zagotovili zadostno 
raven pripravljenosti in hiter odziv, ter 
znova poziva države članice, naj 
vzpostavijo tako stalno zmogljivost na 
podlagi nedavno vzpostavljenega 
operativnega centra EU;

12. meni, mora ukrepanje v okviru člena 
42(7) PEU najbolje uporabiti obstoječe 
strukture EU za krizno upravljanje, a da je 
treba dolgoročno predvideti vzpostavitev 
stalnega operativnega poveljstva EU na 
podlagi nedavno vzpostavljenega 
operativnega centra EU;

19. Odstavek 32
[prestaviti odstavek 32 in ga vnesti za odstavek 27]
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20. Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja, da mora Evropski svet v 
skladu s solidarnostno klavzulo redno 
ocenjevati grožnje, s katerimi se sooča 
Unija; meni, da mora vsaka taka ocena 
potekati na vsaj dveh ločenih ravneh: na 
bolj dolgoročni osnovi v Evropskem svetu, 
v okviru procesa, ki bi moral biti tudi 
podlaga za strateški razmislek, ki se bo 
odražal v prihodnjih posodobitvah 
evropske varnostne strategije in strategije 
za notranjo varnost, in v okviru pogostejših 
celovitih pregledov trenutnih groženj;

35. opozarja, da mora Evropski svet v 
skladu s solidarnostno klavzulo redno 
ocenjevati grožnje, s katerimi se sooča 
Unija, in to nalogo usklajevati s partnerji 
iz Nata; meni, da mora vsaka taka ocena 
potekati na vsaj dveh ločenih ravneh: na 
bolj dolgoročni osnovi v Evropskem svetu, 
v okviru procesa, ki bi moral biti tudi 
podlaga za strateški razmislek, ki se bo 
odražal v prihodnjih posodobitvah 
evropske varnostne strategije in strategije 
za notranjo varnost, in v okviru pogostejših 
celovitih pregledov trenutnih groženj;


