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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közös biztonság- és védelempolitika alakulásáról a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése után
(2010/2299(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címére,

– tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én „Egy biztonságos Európa egy 
jobb világban” címmel elfogadott európai biztonsági stratégiára, valamint az Európai 
Tanács által 2008. december 11–12-én „A biztonság megteremtése a változó világban” 
címmel a végrehajtásáról jóváhagyott jelentésre,

– tekintettel a Külügyek (Védelem) Tanácsának 2010. december 9-én elfogadott 
következtetéseire a KBVP-ről, 

– tekintettel a biztonsági és védelmi együttműködésről szóló, 2010. november 2-i Egyesült 
Királyság–Franciaország csúcstalálkozó kimenetelére, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról 
szóló, 2010. július 26-i tanácsi határozatra1,

– tekintettel a polgári katonai együttműködésről és a polgári-katonai képességek 
fejlesztéséről szóló, 2010. november 23-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika 
végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

Biztonság- és külpolitika

1. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi rendszer gyors, mélyreható változáson megy 
keresztül, amelyet egyrészt a hatalom feltörekvő nemzetközi szereplők felé irányuló 
eltolódása, másrészt a gazdasági és pénzügyeket, az éghajlatváltozást, az energia és az 
erőforrások szűkösségét és az egymással összekapcsolódó biztonsági kihívásokat 
összefogó kölcsönös függőség mélyülése vezérel;

2. elismeri, hogy a viharos globális kontextusban és a gazdasági és pénzügyi válság idején az 
Európai Unióval szembeni elvárás, hogy autonóm stratégiai szereplővé váljon, hogy 
megőrizze értékeit, kövesse érdekeit és védje polgárait azáltal, hogy közös elképzelést 

                                               
1 HL L 201., 2010.8.3, 30-40. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0419.
3 HL C 349E, 2010.12.22., 63. o.
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alakít ki a fő kihívásokról és fenyegetésekről, és erőforrásait ezek megválaszolásához 
igazítja, amivel hozzájárul a nemzetközi béke és stabilitás megőrzéséhez, többek között a 
hatékony multilateralizmus elvének gyakorlásával;

3. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió számára a biztonsági ügyek területén a stratégiai 
önállóság szükségszerű velejárója a közös politikai célkitűzésekben és irányvonalakban 
való megegyezésnek, a nemzetközi szervezetek és államok széles körével való stratégiai 
partnerség kiépítésének, a megfelelő információk összegyűjtésének és közös elemzések és 
értékelések elkészítésének, a pénzügyi, katonai és polgári erőforrások felhasználásának és 
szükség esetén összevonásának, a petersbergi típusú feladatok teljes körén keresztül 
megfelelő válságkezelési műveletek tervezésének és végrehajtásának, valamint egy közös 
védelmi politika meghatározásának és végrehajtásának a képessége, elindítva a közös 
védelem kiépítését;

4. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés által bevezetett, a közös biztonság- és 
védelempolitikára (KBVP) vonatkozó új rendelkezések szilárd politikai kinyilvánításai az 
Unió azon szándékának, hogy a stabilitást szolgáló erőként lépjen fel a világban, és 
világos jogi keretet biztosítanak ahhoz, hogy megerősítse a kül- és biztonságpolitikájának 
folytatásához szükséges képességeket egy átfogó megközelítés révén, amelybe 
beletartozik az Unió és tagállamai rendelkezésére álló összes eszköz igénybevétele, hogy 
megelőzze és kezelje a válságokat és konfliktusokat, és tartós békét építsen;

5. különösen emlékeztet arra, hogy:

(a) a KKBP-t és a KBVP-t, amely az előbbi szerves része, az EU alapelveinek jogilag 
kötelező intézményi keretébe sorolták be (demokrácia, jogállamiság, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok egyetemessége és oszthatatlansága, az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, az egyenlőség és szolidaritás elve, valamint az Egyesült Nemzetek 
és a nemzetközi jogi charta elveinek tiszteletben tartása), és célkitűzéseiket egyesítették 
az EU külső tevékenységére vonatkozó általános célkitűzésekkel;

(b) a kül- és biztonságpolitika folytatásában – a KBVP igénybevételét is beleértve – az 
Uniónak gondoskodnia kell a külső tevékenységének különböző területei közötti 
összhangról, illetve e területek és más szakpolitikák összhangjáról;

(c) az alelnök/főképviselő irányítja a KKBP-t, a Bizottsággal közösen javaslatot tesz a 
KBVP-határozatokra, missziókra és a nemzeti források és uniós eszközök 
felhasználására, valamint adott esetben koordinálja ezek polgári és katonai 
vonatkozásait, betölti az elnöki tisztséget a Külügyek Tanácsában, egyidejűleg a 
Bizottság alelnöke is, aki felelős a Bizottság külkapcsolatokkal összefüggő feladatainak 
ellátásáért és az Unió teljes külső tevékenységének koordinálásáért és összhangjáért;

6. hangsúlyozza, hogy az összehangolás Szerződésben meghatározott kötelezettsége a 40. 
cikk új megfogalmazásában (amely szerint a KKBP és a többi uniós szakpolitika 
végrehajtása nem érinti a vonatkozó eljárások alkalmazását) és a Bíróság közelmúltbeli 
joggyakorlata (lásd a kézi- és könnyűfegyverek ügyét) megvédi a közösségi módszer 
elsőbbségét és a KKBP sajátosságait és kiváltságait, ugyanakkor ösztönzi a különböző 
politikák, eszközök, források és jogalapok konvergenciáját egy holisztikus, átfogó 
megközelítés keretében, amelyben a biztonság az EU külső és belső tevékenységének 
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keresztmetszeti célkitűzésévé lép elő, a KBVP pedig eszközeinek egyike; ezzel 
összefüggésben megjegyzi, hogy a polgári és katonai eszközöket a KBVP-misszióktól 
eltérő helyzetekben is be lehet vetni, amint azt a gyakorlatban az Európai Unió Katonai 
Törzse megmutatta a katonai képességek koordinálásával a 2010 nyarán történt 
pakisztáni áradások során;

7. sajnálja ezért, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után több mint egy évvel még 
mindig nincsenek világos jelei egy Lisszabon utáni holisztikus uniós megközelítésnek, 
amelynek keretében le lehetne küzdeni a hagyományos eljárási és intézményi 
akadályokat, megőrizve ugyanakkor a megfelelő jogi kiváltságokat, amikor az európai 
polgárok biztonságáról van szó;

8. meggyőződése, hogy a hiteles külső biztonsági politikához szükség van a tagállamok 
közötti fokozott kölcsönös függőségre, nagy fokú belső kohézióra, valamint kölcsönös 
bizalomra és szolidaritásra, hasonlóan ahhoz, ami a schengeni együttműködésen keresztül 
történt belső biztonság területén (az együttműködés értelmében a tagállamok saját 
határaikat védve a többi tagállamét is védik, a nemzeti szabályok kontinentális léptékűek 
és a saját biztonság védelméhez kapcsolódó feladatok végrehajtására egy másik állam 
területén vagy az európai szabályok tiszteletben tartásával működő közös csoport 
tevékenységének keretében is sor kerülhet);

9. sürgeti az Európai Tanácsot, hogy valósítsa meg az EU stratégiai érdekeinek és politikai 
célkitűzéseinek meghatározására vonatkozó feladatát egy olyan új európai külpolitikai 
stratégia kidolgozásán keresztül, amely figyelembe veszi a nemzetközi keret fejlődését, 
valamint a külső fellépéseinek különböző dimenziói közötti tényleges konvergenciát, és 
amelyet rendszeresen felülvizsgálnak;

10. felkéri az Európai Tanácsot és Elnökét, hogy az Európai Parlamenttel folytatott politikai 
párbeszéden keresztül valósítsa meg e feladatát, illetve hogy vitassa meg a Parlament 
ajánlásait; fenntartja, hogy erre a párbeszédre a Szerződés új rendelkezéseinek és a 
külpolitikai stratégia ténylegesen átfogó megközelítés alapján történő meghatározására és 
megvalósítására irányuló igénynek a fényében van szükség;

11. kiemeli azt a tényt, hogy a pilléreken nyugvó intézményi szerkezeten való túllépés, a 
KKBP/KBVP-nek az Európai Unió alapelveinek és célkitűzéseinek rendszerébe történő 
beillesztése és az Európai Parlamentnek az Unió polgárainak közvetlen képviseletével 
való felruházása lehetővé teszi, hogy a Parlament alapvető demokratikus jogalapként 
szolgáljon a KKBP/KBVP számára, valamint alapvető fontosságúvá teszi, hogy 
véleményei és ajánlásai nagyobb hangsúlyt kapjanak;

12. kiemeli továbbá, hogy a Szerződés alapján az alelnök/főképviselő megválasztásához az 
Európai Parlament hozzájárulására van szükség, valamint hogy a Parlament együttdöntési 
jogkörrel rendelkezik a külső fellépések uniós költségvetését illetően, az EU-hadtest 
koordinációjával kapcsolatos KKBP és a KBVP polgári misszióinak és igazgatási 
költségeinek vonatkozásában is, továbbá a hozzájárulására van szükség az Unió 
stratégiáinak jogszabályi szintre történő emeléséhez ugyanúgy, mint a nemzetközi 
szerződések megkötéséhez is, beleértve azokat is, amelyek elsősorban a KKBP-t érintik, 
azok kivételével, amelyek kizárólagosan azt érintik;
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13. tudomásul veszi a NYEU-Szerződés megszűnését, illetve parlamenti közgyűlésének a 
Lisszaboni Szerződés által lefektetett új jogi kerettel összhangban történő feloszlatását, és 
úgy véli, hogy a feloszlatás következtében nem keletkezik olyan vákuum, amely lehetővé 
tenné az alelnök/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára, hogy parlamenti kontrol 
nélkül cselekedjenek; ezzel egyidejűleg megerősíti, hogy kész az Unió nemzeti 
parlamentjeivel való fokozottabb együttműködésre a KKBP és a KBVP demokratikus 
ellenőrzését illetően, abból a célból, hogy kölcsönösen erősítsék egymás befolyását az 
uniós intézmények és a tagállamok politikai választásai vonatkozásában;

14. hangsúlyozza a Szerződések által az Bizottság számára biztosított hatásköröket az uniós 
politikák és az Unió külső fellépéseinek egyéb dimenzióihoz kapcsolódó fellépések, a 
jogalkotási javaslattétel, a közösségi költségvetés végrehajtása és a közösségi programok, 
valamint az Unió közös külső képviselete terén, a KKBP kivételével; felkéri a Tanácsot, a 
Bizottságot és a Parlamentet, hogy erősítsék meg együttműködésüket annak érdekében, 
hogy egymás előjogainak tiszteletben tartása mellett biztosítsák az EU külső 
fellépéseinek különböző területei közötti következetességet a KBVP eszközeinek 
hatékonyabb felhasználása érdekében;

15. kiemeli, hogy az alelnök/főképviselő hatáskörei nem csupán „kettős szerepet” jelentenek, 
hanem megjelenítik azon hatáskörök és jogosultsági források fúzióját, amelyek központi 
szerepet biztosítanak neki az EU külügyi fellépéseinek különböző eszközei, szereplői, 
eljárásai közötti koherenciaépítés folyamatában; felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy 
dinamikusan értelmezze saját szerepét, megkétszerezett erőfeszítéssel munkálkodva azon, 
hogy a Parlamenttel való konstruktív párbeszéd révén aktívan hozzájáruljon a tagállamok 
közötti politikai konszenzus kialakításához a KKBP és KBVP stratégiai vonalainak és 
politikai választásainak a vonatkozásában, továbbá hogy biztosítsa a KKBP és KBVP és 
az Unió egyéb külső fellépései, valamint a külügyi vetülettel vagy vonatkozással 
rendelkező belpolitikák közötti koherenciát, a hatékony koordinációt és a lehetséges 
szinergiákat;

16. nagyon fontosnak tartja azt a szerepet, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
játszik a KKBP, a KBVP és az Unió külső fellépéseinek egyéb dimenziói közötti teljes 
integráción alapuló hatékony, átfogó megközelítés létrehozásában, a fejlesztési 
együttműködési politikától kiindulva; örül a tárgyalás kimenetelének, amely 
eredményeképpen létrejött az EKSZ mint az Unió intézményei és külső fellépései 
különböző dimenzióinak a szolgálatában álló struktúra, és amely tárgyalás biztosította, 
hogy a Szolgálat a hatáskörök széles skálájával rendelkezzen, biztosítva ugyanakkor a 
Bizottsággal való szoros kapcsolatát, valamint kiváltságainak tiszteletben tartását; reméli, 
hogy az EU külső fellépéseivel kapcsolatos legfőbb pénzügyi eszközök stratégiai 
tervezése révén az EU külső fellépései hatékonyak és koherensek lesznek ezen 
eszközöknek az Unió alapelvei és céljai érdekében történő felhasználása során;

17. támogatja a struktúrák, illetve a polgári és katonai válságkezelési képességek közötti jobb 
koordinációt és nagyobb szinergiát az átfogó megközelítés terén, megőrizve ugyanakkor 
a polgári és katonai szerepek közötti különbséget, valamint a különböző döntéshozatali 
mechanizmusokat és parancsnoki láncokat;

18. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EKSZ ideiglenes struktúrája nem tartalmazza a 
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„megfelelő struktúrát”, amely a madridi megállapodások szellemében a válsághelyzetekre 
való reagálást, a konfliktusmegelőzést és a békeépítést integrálja a KBVP struktúrájával; 
kéri egy válságkezelési tanács létrehozását, amely a Válságkezelési és Tervezési 
Igazgatóságból (CMDP), a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatból (CCPC), az 
Európai Unió Katonai Törzséből (EUKT), a Helyzetelemző Központból (SITCEN), a 
békeépítési, konfliktusmegelőzési, közvetítési és biztonságpolitikai egységekből, a 
Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) elnökségéből, a földrajzi munkacsoportokból és 
egyéb, alkalmanként érintett tematikus munkacsoportokból, a Bizottság Humanitárius 
Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságának egységeiből áll, és amely az 
alelnök/főképviselő és az ügyvezető főtitkár irányítása alá tartozik, koordinációját pedig a 
válsághelyzetekre való reagálásért felelős ügyvezető igazgató látja el; felkéri az 
alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy biztosítsák egy hatékony riasztási és 
vészhelyzeti rendszer, valamint egy nagy, az EKSZ-szel összeköttetésben álló irányító 
helyiség felállítását, amely a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítja a 
felügyeletet, elkerülve ezáltal a műveletek közötti jelenleg előforduló párhuzamosságot 
(hét irányító helyiség létezik), amely kevéssé egyeztethető össze egy megfelelő 
felügyeleti és gyorsreagálású rendszer szükségességével;

19. úgy véli, hogy a Válságkezelési Tanács feladata egyrészt a válsághelyzetek lehetséges 
színtereivel és forgatókönyveivel kapcsolatos előzetes tervezés, másrészt a 
válsághelyzetekre adott válasz konkrét kidolgozása az Unió rendelkezésére álló pénzügyi 
eszközök és képességek felhasználásának Brüsszelben vagy a helyszínen történő 
koordinálása révén, a polgári és katonai képességek KKBP/KBVP-n belüli 
felhasználásával és a közösségi eszközök használatával kapcsolatos speciális 
döntéshozatali folyamatok és jogalapok sérelme nélkül;

20. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni és racionálisabban kell elosztani és megszervezni 
az EKSZ-en és különösen a Bizottságon belüli, a válsághelyzetekre való reagálást 
szolgáló struktúrákat, szolgálatokat és polgári egységeket:

(a) kéri a CCPC polgári misszióinak operatív tervezésével foglalkozó egységének a 
megerősítését;

(b) megerősíti azon kérését, hogy integrálják az EKSZ válságkezelési és békeépítési 
szervezeti egységeibe azokat a bizottsági alkalmazottakat, akik korábban részt 
vettek a válsághelyzetekre való reagálást segítő bizottsági stabilitási eszköz (3. 
cikk) tervezésében és programozásában, nevezetesen az új külpolitikai eszközök 
2. egysége részét képező, volt Relex/A2 állások közül a 12 AD-s és 5 AST-s 
pozíciót; és kiemeli, hogy ez az átadás a feltétele annak, hogy a Bizottság 
vonatkozó költségvetési sora alatti tartalék felszabadulhasson;

(c) támogatja egy olyan, a KBVP-missziók irányítására szolgáló közös szolgáltatási 
központ létrehozásának tervét, amely egy intézményközi szervezetben egyesíti a 
Bizottság 3., „Külpolitikai eszközök KKBP műveletei” (korábbi Relex/A3) 
egységét és a CPCC missziótámogató egységét; megjegyzi, hogy a 
misszióvezetők adminisztratív terhek alóli mentesítése által az új hivatal 
irányítaná a KBVP (jogi személyiséget szerző) polgári misszióival kapcsolatos 
személyzeti, logisztikai, beszerzési és pénzügyi kérdéseket, a nagyobb 
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hatékonyság biztosítása érdekében részben az adminisztratív feladatok (pl. a 
személyzet kiválasztása és felvétele) összevonása, részben pedig a felszerelések 
beszerzésének és kezelésének a központosítása révén;

21. sajnálatát fejezi ki a 2010-re előírt polgári általános célkitűzésnek a polgári képességek 
vonatkozásában elért szerény eredményei, különösen a tagállamok által rendelkezésre 
bocsátott, illetve a missziók számára ténylegesen rendelkezésre álló állomány közötti 
eltérés, továbbá az emberi erőforrások képzése területén elért igen korlátozott eredmény 
miatt (közös szabványok hiánya, kevés képzési program a Goalkeeper szoftver 
„Schoolmaster” felületén belül); felkéri az alelnököt/főképviselőt, a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy kezdjék meg polgári képességek koordinált fejlesztését, különösen a 
felvétel, a képzés és a telepítés területén;

Biztonság és védelem

22. megerősíti, hogy a megbízható katonai képességek alapvető feltételei az önálló KBVP-
nek és a hatékony, átfogó megközelítésnek, valamint hogy ezeknek a képességeknek több 
felhasználási területe van (polgári jellegű is), azon elvek keretében, amelyek nemzetközi 
téren megalapozzák az Unió fellépését és az uniós jogrend autonómiáját;

23. sajnálja az éles ellentétet a tagállamok által védelemre fordított évi 200 milliárd euró, az 
EU rendelkezésére álló eszközök hiánya és az EU katonai műveleteihez szükséges, 
kínosan elhúzódó haderő-összeállító konferenciák között, a képességek és személyzet 
csökkentése idején;

24. kifejezi aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi gazdasági megszorítások esetleg 
európai szinten nem összehangolt megvonásokat és további párhuzamosságokat 
eredményezhetnek, amelyek akár magát a KBVP létét is megkérdőjelezhetik, és hogy a 
megszorításoknak inkább arra kellene ösztönözniük a tagállamokat, hogy védelmi 
képességeik, költségvetésük és követelményeik egyesítésével és nagyobb arányú 
megosztásával takarékosabb költekezést folytassanak a védelem területén, polgáraik 
nagyobb fokú biztonságát is garantálva ezáltal;

25. sajnálja a védelmi programok gyakran előforduló párhuzamos meglétét az Unióban, így 
például a 20-nál is több páncélozott jármű programot, a 6 különböző támadó 
tengeralattjáró programot, az 5 föld–levegő rakéta programot és a 3 harci repülőgép 
programot, ami azt jelenti, hogy nem valósul meg a méretgazdaságosság, a korlátozott 
erőforrásokat elvesztegetik és az európai védelmi felszerelések árait túl magasra emelik;

26. megerősíti, hogy minden fent említett szempontból határozott, hosszú távú, széles körű 
politikai akaratra van szükség, amely teljes mértékben kihasználja a Lisszaboni 
Szerződésben rejlő lehetőségeket, továbbá azt, hogy a közös védelemhez vezető közös 
védelmi politika progresszív meghatározásának erősítenie kell az EU válsághelyzetekre 
való reagálását és a hosszú távú békeépítést biztosító képességeit, illetve mindenekelőtt 
biztosítania kell Európa stratégiai önállóságát, elhárítva ezáltal a nemzetközi színtéren 
való leértékelődés veszélyét; e tekintetben felkéri a nemzeti parlamenteket, hogy saját 
intézményi tárgyalópartnereik kapcsán dolgozzanak ki egy közös kezdeményezést és kéri 
továbbá egy rendkívüli Európai Tanács összehívását az európai védelem témájában; 
ismételten kéri egy, az európai védelemről szóló fehér könyv kidolgozását;
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27. tudomásul veszi a biztonsági és védelmi kérdésekben való együttműködésre irányuló 
2010. november 2-i francia-brit kezdeményezést, és azt kívánja, hogy ez az 
együttműködés katalizátorként szolgáljon a későbbi európai szintű előrelépések számára, 
az intézményi keretnek, a racionalizációs követelményeknek, valamint a technológiai, 
ipari, és operatív integrációnak megfelelően, amelyek szerepet játszottak a létrejöttében;

28. hangsúlyozza, hogy az állandó strukturált együttműködésnek (PESCO) a politikai 
szükségszerűségen túl a Szerződésben nem lehetőségként, hanem jogi kényszerként 
kellene szerepelnie (a tagállamoknak „létre kell hozniuk” és nem „létrehozhatják”); 
felkéri továbbá a Tanácsot és a tagállamokat, hogy egyeztessenek és ezentúl tegyenek 
lépéseket e téren a PESCO tartalmának és célkitűzéseinek késedelem nélküli 
meghatározására, a tagállamok lehető legszélesebb körű bevonásával, és akár a változó 
geometriájú végrehajtások lehetőségének értékelésével;

29. szükségesnek tartja a védelmi miniszterek szerepének a megerősítését, mind a 
Külkapcsolatok Tanácsához kapcsolódó struktúra, mind az Európai Védelmi Ügynökség 
(EVÜ) keretein belül; fontosnak tartja, hogy a találkozók száma meghaladja a jelenlegit;

30. úgy véli, hogy el kell gondolkodni a valamely tagállam területét érő fegyveres támadás 
esetére szóló kölcsönös segítségnyújtási záradék tényleges hatásáról, szembenézve a 
végrehajtási rendelkezések megoldatlan pontjaival, amelyek kikerültek az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés tervezetéből; felhív politikai irányvonalak kidolgozására, 
különösen a módosított Brüsszeli Szerződés (NYEU) nemrégiben történt megszűnése 
miatt;

31. elismeri, hogy a KBVP kidolgozása során, a politikai és az intézményi rész lezárása után 
itt az ideje, hogy a katonai képességekkel foglalkozó részt is ténylegesen lezárják; 
kiemeli Lisszaboni Szerződés rendelkezései által teremtett óriási lehetőséget, amely e 
képességek fejlesztésére és az EU védelmi politikája progresszív kereteinek kialakítására 
irányul, továbbá megerősíti, hogy szükség van ezek mielőbbi hatékony felhasználására;

32. ajánlja a tagállamoknak, hogy teljes mértékben kötelezzék el magukat a minőségi 
szempontokat egyre inkább szem előtt tartó katonai képességek felállítását és 
fenntarthatóságát illetően; egyetért a ghenti informális védelmi miniszteri találkozón, 
valamint a német-svéd tanulmányban és a weimari kezdeményezésben megfogalmazott 
kérésekkel, és azt kéri, hogy késlekedés nélkül kezdjék meg az operatív szakaszt, 
összhangban a 2010. decemberi Tanács következtetéseivel, amely találkozón a védelmi 
miniszterek egyetértettek abban, hogy az EVÜ-nek fokoznia kell tevékenységét annak 
érdekében, hogy elősegítse azoknak a területeknek a meghatározását, ahol lehetőség van 
a katonai képességek összevonására és megosztására; ösztönzi az Ügynökséget, hogy 
készítsen listát új, lehetséges együttműködési projektekről (olyan területeken, mint 
például a műholdas távközlés, az orvosi támogatás és a hajózási logisztika) a kétszer 
felmerülő költségek elkerülése és az interoperabilitás növelése érdekében;

33. csatlakozik a 2011 januárjában összeült Külügyek Tanácsa által megfogalmazott 
ajánlásokhoz, amelyek arra szólítják fel az alelnököt/főképviselőt, hogy mélyítse el a 
weimari kezdeményezések által megfogalmazott területeket annak érdekében, hogy a 
2011 közepén megrendezendő Külügyek Tanácsa alkalmával a főképviselő által 
benyújtandó jelentés alapján konkrét fellépéseket lehessen indítani, hogy a lehető 
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leggyorsabban, az év végéig konkrét eredmények születhessenek, ideértve annak a 
lehetőségét is, hogy ezeket a kezdeményezéseket más érdekelt tagállamokra is 
kiterjesszék;

34. megerősíti, hogy az EU-nak rendelkeznie kellene egy, a CCPC-hez hasonló, állandó 
katonai-stratégiai irányítási szinttel vagy operatív főhadiszállással, hogy ezáltal túllépjen 
a polgári és katonai tervezési képességek és műveletek között jelenleg fennálló 
aszimmetrián; hangsúlyozza a Berlin Plusz rendelkezéseinek korlátozott kihasználását, 
amely eddigi csak a korábbi NATO-missziók átvételét jelentette, továbbá az 5 nemzeti 
operatív főhadiszállás használatával kapcsolatos keretfeladatok problémáit, különösen a 
műveletek politikai-stratégiai tervezési folyamatának elaprózódását (válságkezelési terv, 
katonai stratégiai alternatívák, kezdeti katonai irányelv) és ebből kifolyólag a haderő-
felállítás fokozódó nehézségeit, valamint a polgári és katonai képességek 
felhasználásának összetettebb koordinálását;

35. úgy véli, hogy bár a jelenlegi operatív központ az első pozitív előrelépés, mégsem 
alkalmas a feladatai ellátására (nem véletlen, hogy sosem vették igénybe), ezért állandó 
struktúrával kell felruházni és képessé kell tenni a jelenlegi korlátozott méretűeknél (kb. 
2 000 csapat) nagyobb missziók irányítására a személyi állomány létszámának jelentős 
növelésével, és szembenézve az Unió kommunikációs és információs rendszerének 
elsősorban az állandó C2 struktúra (és a releváns jogi keret) hiányából fakadó 
megbízhatatlanságával, amely negatívan érintheti a helyzetismeretet is; támogatja a 
katonai operatív főhadiszállásnak a polgári operatív főhadiszállással való 
összekapcsolását annak érdekében, hogy – az elkülönült polgári és katonai parancsnoki 
láncok, döntéshozatali folyamatok és pénzügyi mechanizmusok tiszteletben tartása 
mellett – a lehetséges szinergiák maximális kihasználása révén képes legyen a katonai és 
polgári műveletek teljes körének ellátására;

36. üdvözli, hogy az alelnök/főképviselő a weimari kezdeményezésre adott válaszában 
elismeri, hogy az EU-nak katonai vezetési képességgel kell rendelkeznie; egyetért azzal, 
hogy az alelnök/főképviselő által kért költséghatékonysági elemzésnek figyelembe kell 
vennie az uniós operatív főhadiszállás hiányából eredő költségeket is; kinyilvánítja saját 
abbéli szándékát, hogy elősegítse egy erről, valamint az új rendszer lehetséges 
költségeiről és pénzügyi mechanizmusairól szóló tanulmány elkészítését;

37. elismeri a harccsoportok érvényességét, azonban azt ajánlja, hogy vizsgálják meg e máig 
használaton kívüli harccsoportok fogalmát és szerkezetét; úgy véli, hogy

- állítsanak fel minden rotációs szemeszterben egy olyan harccsoportot, amelynek a 
szerkezetét már korábban jóváhagyták, valamint egy kisebb, de specializált 
(résképességgel bíró) és/vagy a hibrid (polgári/katonai) megközelítést igénylő 
kevésbé súlyos konfliktusok megoldására alkalmas másik harccsoportot;

- az operatív költségeket írják az ATHENA mechanizmus számlájára, amelynek a 
felülvizsgálatára minden bizonnyal a lengyel elnökség alatt kerül sor;

38. bíztatja az Ügynökség vezetőjét/alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy 
törekedjenek az ügynökség és a Bizottság közötti szoros együttműködésre a polgári és 
katonai erőforrások közös kezelése kettős felhasználási képességének megerősítése 
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érdekében, a kutatási és fejlesztési keretprogramok biztonsággal kapcsolatos részén 
keresztül; ezért nagyra értékeli a 8. keretprogram által felvázolt perspektívát, amely érinti 
a külső biztonság kérdését is; 

39. fontosnak tartja az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az EVÜ és a résztvevő 
tagállamok közötti konstruktív párbeszéd kialakítását az uniós szinten közös érdekű 
technológiai területeken történő beruházásokat érintő 8. kutatási és fejlesztési 
keretprogram előkészítésével kapcsolatban, figyelembe véve azt is, hogy ma Európában a 
védelem területén kutatás-fejlesztésre (K+F) szánt költségvetés az Egyesült Államok 
hasonló célú költségvetésének mindössze 10%-át teszi ki;

40. megerősíti, hogy az önálló KBVP alapvető feltétele a versenyképes védelmi és biztonsági 
termékek európai piaca, valamint egy megerősített európai védelmi technológiai és ipari 
alap létrehozása (amely magában foglalja a legfontosabb ipari képességeket, az országok 
közötti ellátás biztonságát, a megnövekedett versenyt a védelmi eszközök piacán, a 
széleskörű és változatos beszállítói bázist és a fokozottabb fegyverzeti együttműködést);

41. a védelmi és biztonsági termékek európai piaca szempontjából hangsúlyozza az alábbi 
irányelveknek a nemzeti jogrendbe történő emelését:

- (2011. június 30-ig) a 2009/43/EK irányelv a védelmi vonatkozású termékek 
Közösségen belüli transzferéről, és

- 2011. augusztus 31-ig) a 2009/81/EK irányelv a honvédelem és biztonság 
területén odaítélt szerződések odaítélési eljárásának az összehangolásáról;

ajánlja a tagállamoknak – a Bizottság ellenőrzése mellett – a határidők szigorú 
figyelembevételét, valamint a végrehajtásához szükséges rendeletek előkészítését és a 
tisztviselők felkészítését az új jogszabály alkalmazására;

42. hangsúlyozza, hogy a védelmi termékek születő európai piacának megoldásra van 
szüksége a szabályozások és szabványok hiányával szemben, amelyek csökkentik a piaci 
lehetőségeket mind a nagyvállalatok, mind a kkv-k esetében, illetve megakadályozzák a 
biztonsági rendszerek közötti interoperabilitást; a Lisszaboni Szerződés által lefektetett új 
jogalap keretében teljes mértékben támogatja az EVÜ munkáját; szoros együttműködést 
javasol a Bizottsággal, amely jogilag felel a védelmi és biztonsági termékek piacának 
szabályozásáért;

43. sürgeti a résztvevő tagállamokat, hogy az EVÜ-ben való részvételüket tekintsék állandó 
kötelezettségnek, valamint hogy biztosítsanak megfelelő anyagi és humán erőforrást az 
Ügynökség számára; felhív a műveleti tervekre és tanulmányokra szánt ráfordítások 
növelésére (jelenleg átlagosan a költségvetés kb. 25%-a), annak tudatában, hogy a 
költségvetés emelését sajnálatos módon továbbra is ellenzik;

44. felkéri az EVÜ munkájában részt vevő államokat, hogy támogassák hűen és kooperatívan 
az Ügynökséget vezető alelnök/főképviselő munkáját és az általa benyújtott 
kezdeményezéseket, és arra buzdítja az alelnököt/főképviselőt, hogy biztosítson olyan 
működési rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevő tagállamok – a kormányközi 
ügynökség jellegével és a Szerződés szövegezésével összhangban – aktívan részt 
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vehessenek a döntéshozatali folyamatokban, a politikai konszenzusépítés logikájának 
megfelelően;

Külső és belső biztonság

45. úgy véli, hogy az uniós biztonság belső és külső vonatkozásait ugyanazon stratégia 
egymást kiegészítő dimenzióinak kell tekinteni, mint azt az Európai Tanács a tamperei 
(1999), feirai és stockholmi (2010) ülése óta világossá tette, amikor elfogadta a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének európai térségére vonatkozó 
célkitűzéseket a 2010–2014 közötti időszakra;

46. úgy véli, hogy egyre inkább nyilvánvaló a modern időkben, és különösen szeptember 11. 
után, hogy sok nemzetközi fenyegetést, így például a terrorizmust, a szervezett bűnözést, 
a számítástechnikai bűnözést, a kábítószereket és az emberkereskedelmet nem lehet 
semlegesíteni a külbiztonsági eszközöket és „belső” jogalkotási és politikai 
intézkedéseket és eszközöket egyaránt tartalmazó, összehangolt fellépés nélkül, amely 
eszközöket már az első európai terrorizmusellenes programmal (2001) és stratégiával 
(2005) bejelentették;

47. elismeri, hogy a belső és külső biztonsági politikák közötti összefüggések egyre inkább 
nyilvánvalóvá váltak a tagállamokban, és még inkább az olyan harmadik országokban, 
mint az USA, ahol a Belbiztonsági Minisztériumot 2003-ban 22 szövetségi ügynökség 
összevonásával hozták létre, és most 200 000-nél is több tisztviselővel és évi 40 milliárd 
dollárt meghaladó költségvetéssel működik; úgy véli, nem meglepő, hogy a Belbiztonsági 
Minisztérium fő feladatai részben megegyeznek azokkal, amelyeket az Európai Unió a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége megteremtésével kapcsolt össze 
(a külső határok védelme, migráció, terrorizmus elleni fellépés);

48. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés kulcsfontosságú rendelkezései tükrözik a 
fentiekben említettekhez való alkalmazkodást, valamint a külső biztonság és a belső 
biztonság közötti kapcsolat kihasználását, tartalmazva:

- a KBVP megbízatásának a petersbergi típusú feladatokkal való bővítését, amelyek 
a harmadik országok terrorizmus elleni harcának támogatása révén hozzá tudnak 
járulni a terrorizmus elleni harchoz; recommends a broad interpretation of these 
provisions;

- szolidaritási záradékot: egyetért azzal, hogy ezt a mechanizmust működésbe kell 
léptetni és üdvözli a Bizottság és az alelnök/főképviselő 2011-ben benyújtandó 
átfogó törvényjavaslatát, amely alapján közös uniós feladat lesz a szolidaritási 
záradék gyakorlati alkalmazása;

49. úgy véli, hogy az Európai Biztonsági Stratégia (2003) és a Belső Biztonsági Stratégia 
(2010) együttesen határozzák meg az olyan közös területeket – pl. a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés és a számítástechnikai biztonság –, amelyek érintik a biztonság 
mindkét dimenzióját; egyetért azonban azzal a – Bizottságnak „Az EU belső biztonsági 
stratégiájának megvalósítása: öt lépés a biztonságosabb Európa felé” című 
közleményében megfogalmazott – gondolattal, amely szerint tökéletesíteni kellene a 
belső és külső dimenzió összhangba hozatalának módját;
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50. úgy véli, hogy a belső és külső biztonsági célkitűzések egymást kiegészítő jellegét tükrözi 
az a tény, hogy:

- a COPS és a COSI (az EUMSz. által létrehozott belső biztonsági bizottság), valamint a 
SITCEN és a biztonsággal foglalkozó ügynökségek, mint például az EUROPOL, az 
EUROJUST és a FRONTEX együtt fognak dolgozni, és közös fenyegetésértékelést 
nyújtanak be az uniós intézményeknek;

- egy biztonsági információs modell kidolgozására fog sor kerülni a Schengeni 
Információs Rendszer összekapcsolásával az összes többi, Európa egészére kiterjedő 
hálózattal, amilyen például a VIS és az EURODAC, az USA által kidolgozott mintát 
alkalmazva, amely kölcsönösen összekapcsolja a USA Külügyminisztériumának és 
Belbiztonsági Minisztériumának a terrorizmus megelőzésével foglalkozó információs 
hálózatait;

- a terrorizmus finanszírozásának felderítése a közelmúltban az EU–USA TFTP-
megállapodásnak és a gyanús ügyletek nyomon követhetőségét bevezető összes 
jogalkotási intézkedésnek köszönhetően javult;

- a kritikus európai infrastruktúrák meghatározása figyelembe veszi az emberek által 
elkövetett cselekmények (terroristatámadások) hatását;

51. úgy véli, hogy a fentiekben felsorolt kezdeményezéseket ezért minden esetben csak 
szilárd jogalap és jogalkotási intézkedések mellett lehet elindítani, amelyek elfogadására 
az EU rendes belső hatáskörében kerülhet sor, ahol a szabály a minősített többség a 
Tanácsban, az együttdöntés az Európai Parlamentben és végül, de nem utolsósorban a 
jogi felügyelet a Bíróság részéről;

52. úgy véli, hogy ekkor logikus lenne, hogy amennyiben egyazon fenyegetés a külső és 
belső biztonsági eszközök mozgósítását egyaránt szükségessé teszi, az EU a 
rendelkezésre álló hatékonyabb – és jogilag rendezett – intézkedéseket részesítse 
előnyben, ez utóbbi pedig a belső hatáskörből eredőket jelenti. Az Európai Parlamentnek 
szintén döntő szerepet kell betöltenie az összekapcsolt konkrét KKBP stratégiák és 
intézkedések szempontjából;

53. emlékezteti a Tanácsot és az alelnököt/főképviselőt, hogy informálniuk kell a Parlamentet 
a külkapcsolatok állapotáról és különösképpen azon harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel való kapcsolatokról, amelyekkel az Európai Unió érdekében nemzetközi 
megállapodás létrehozásáról tárgyaltak vagy megállapodást kötöttek; emlékezteti a 
Tanácsot, hogy az EUMSz. 218. cikkének (6) bekezdése értelmében a kizárólag kül- és 
biztonságpolitikára vonatkozó megállapodások kivételével, bizalmas adatoknak harmadik 
országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való cseréjére vonatkozó 
megállapodásokról csak a Parlament tájékoztatása mellett tárgyalhat, és ilyen 
megállapodásokat csak annak bevonásával köthet; ugyanígy fenntartja magának a jogot, 
hogy eldöntse, hogy az Európai Unió érdekében megosztott minősített információk 
védelme szempontjából az Európai Unió tagállamai között kötött megállapodások, 
Tanácson belüli értekezletek nem érintik-e hátrányosan a Szerződés által elismert 
kiváltságait;

Biztonság a műveletek révén
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54. elismeri, hogy az Európai Unió 2003-tól napjainkig 3 kontinensen több (24), eltérő típusú 
missziót vállalt, amelyek között többségben voltak a rendőri tevékenységre, a biztonsági 
ágazat átalakítására vagy a jogállam megszilárdítására szakosodott polgári missziók;

55. tapasztalja, hogy ugyanez a trend figyelhető meg a jelenleg zajló 13 misszió esetében is, 
illetve hogy a missziók típusain túl egyre gyakrabban van szükség multifunkcionális 
missziókra is, mint például az EULEX Kosovo, amely különböző (rendőri, jogrendszerrel 
vagy, vámokkal kapcsolatos) szerepeket ötvöz kiképzési, monitoring, segítségnyújtási és 
végrehajtási feladatokkal, vagy mint a legújabb EUTM Somalia, amely Ugandában 
működik és az Átmeneti Föderatív Kormány biztonsági erejének a kiképzésére irányul, és 
példa arra a helyzetre, amikor a katonai válságkezelésen belül a biztonsági ágazat 
átalakítása kap nagyobb hangsúlyt; 

56. üdvözli a meglévő KBVP fogalmak most folyó felülvizsgálatát; különösen megjegyzi, 
hogy a jogállamiságot fogják olyan átfogó fogalomnak tekinteni, amely a rendőrségre, az 
igazságszolgáltatásra, a polgári közigazgatásra, a vámra, a határellenőrzésre és más 
releváns területekre egyaránt kiterjed, a terepen dolgozó tervezők és szakértők javát 
szolgálva az erősítési és/vagy helyettesítési (végrehajtási) feladatokkal rendelkező 
missziók létrehozásában és lebonyolításában; egyetért a KBVP igazságszolgáltatási 
missziói fogalmának folyamatban lévő továbbfejlesztésével, kiemelve ugyanakkor, hogy 
el kell kerülni a szükségtelen párhuzamosságot a lehetséges közösségi programokban 
szereplő intézkedések viszonylatában; kétségeit fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy 
mostanáig az EULEX Iraq misszió keretében elvégzett feladatok KBVP-misszió formáját 
öltik;

57. hasonlóképpen elismeri, hogy a Lisszaboni Szerződés intézményesítette a petersbergi 
típusú feladatok bővítését – amelyek fellépések szintjén már a Szerződés hatályba lépése 
előtti években is léteztek –, ily módon megújítva és biztosítva egy szilárdabb és a 
valósággal összhangban lévő politikai-jogi keretet;

58. sürgeti, hogy az idők során megszerzett tapasztalatok hasznosítását annak érdekében, 
hogy a missziók új lendületet kapjanak egyrészt mennyiségi szempontból (az EUTM 
Somalia misszió volt az utolsó új fellépés az elmúlt két évben), de különösen minőségi 
szempontból, mivel a missziók amellett, hogy a KBVP megbízatásának próbáját jelentik, 
az Unió mint nemzetközi szereplő hitelességének jelentős fokmérői is;

59. kiemeli, hogy technikai, jogi, operatív, de legfőképpen politikai-stratégiai szempontból 
sürgős és konkrét előrelépésekre van szükség; nyomatékosan ajánlja, hogy valamennyi 
misszió egy világos, (közép és hosszú távú) politikai stratégia részét képezze; ez a 
kapcsolat rendkívül fontos a fellépés operatív sikere érdekében, illetve azért, hogy véget 
érjen az az ördögi kör, amelyben KBVP nem a KKBP eszközeként szolgál, hanem átveszi 
annak szerepét, minden ebből fakadó következetlenséggel együtt;

60. aggodalommal jegyzi meg, hogy egy világos politikai stratégiával való kapcsolat máig 
hiányzott, és az esetek többségében továbbra is hiányzik, kedvezőtlenül befolyásolva 
ezáltal az olyan missziók hatékonyságát és hatásfokát, mint például:

- az EUPOL Afghanistan misszió csekély eredményének oka, hogy nincs világos 
stratégiája és AFPAK amerikai stratégiával sincs összhangban;
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- az EULEX Kosovo missziót többek között az gyengítette meg, hogy nincs 
összhang a tagállamok között az ország függetlenségének elismerését, illetve a 
NATO KFOR-misszió logikus és időszerű átvételét illetően;

- az EUBAM Rafah és EUPOL COPPS misszióknak nem volt jelentős hatásuk a 
konfliktus folyamataira, mert nem rendelkeznek olyan erős politikai és diplomáciai 
stratégiával, amely a palesztin területek vonatkozásában elég hatékonyan fel tudna 
lépni;

- az EUFOR Althea Bosznia-Hercegovinában zajló misszió (amelyet 2004-ben 
indítottak el a Berlin Plusz megállapodások alapján) tulajdonképpen 
megvalósította legfőbb célkitűzéseit, ezért politikailag meg kell fontolni a misszió 
befejezésének, valamint a pénzügyi és emberi erőforrások (több mint 1400 fő) 
visszavonásának lehetőségét;

- az EU NAVFOR Somalia misszió jelentősége és pozitív eredményei ellenére nem 
rendelkezik olyan egyértelmű regionális stratégiával, amely szembe tudna nézni a 
kalózkodás jelenségének alapvető okaival, valamint hatékonyan fel tudná venni a 
harcot a Szomáli-félszigetet régóta sújtó instabilitással;

61. felhív a helyszíni fellépések nagyobb fokú koordinációjára, amelyben a delegációvezetők 
(jelenleg az EKSZ, és nem a Bizottság hivatalnokai) és az Európai Unió különleges 
képviselői (EUSR) alapvető szerepet játszanak; úgy véli, hogy a koordinációnak több 
szinten kell megvalósulnia, de különösen:

- az azonos színtéren működő különböző uniós missziók között, annak érdekében, 
hogy ki lehessen küszöbölni a következetlenségeket és a párhuzamos 
erőfeszítéseket, mint például Bosznia-Hercegovinában, ahol ellentétek alakultak ki 
az EUFOR Althea és az EUPM között a szervezett bűnözés elleni harc 
megbízatását illetően;

- a KBVP-missziók és az Unió egyéb szereplői és eszközei között, különösen 
Palesztinában és az afrikai missziók esetében;

- az EU és az ugyanazon területen fellépő nemzetközi szervezetek között annak 
érdekében, hogy optimalizálják együttműködések minőségét mind stratégiai (mint 
például az afgán biztonsági erők kiképzése esetében, amely az EU, az Egyesült 
Államok és a NATO között oszlik meg), mind operatív szinten (különösen azon 
megállapodásokat illetően, amelyek a helyszíni fellépéseket szabályozzák, 
lehetővé teszik a minősített információk cseréjét, valamint az európai személyi 
állomány NATO-csapatok általi védelmével kapcsolatosak);

62. javasolja az ATHENA mechanizmus áttekintését, amely révén lehetővé válna a közös 
költségek arányának (jelenleg 10% körüli) racionalizálása és növelése a katonai terhek 
méltányosabb elosztása érdekében, ugyanis e terhek további gazdasági terhet jelentenek a 
résztvevő országok számára, amelyeknek a jelenlegi helyzetben már így is jelentős 
kockázatot és költségeket kell vállalniuk;

63. üdvözli azt az eredményt, amelyet a Madridi Megállapodás keretében az EKSZ-szel 
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kapcsolatban elért, amely révén a KBVP legfontosabb missziói (EULEX Kosovo, 
EUPOL Afghanistan, EUMM Georgia), speciális költségvetési tételként fognak 
szerepelni a nagyobb átláthatóság, valamint a költségek hatékonyabb parlament általi 
ellenőrzésének biztosítása érdekében; kijelenti, hogy kész együttműködni a politikai és 
biztonsági bizottság új, állandó elnökségével annak érdekében, hogy a KKBP közös 
konzultációs értekezletei – az alelnöknek/főképviselőnek a politikai felelősségre 
vonhatóságról szóló madridi nyilatkozatával összhangban – eredményesebbek és 
hatékonyabbak legyenek;

64. kéri, hogy – a Lisszaboni Szerződéssel összhangban – az ATHENA mechanizmus 
egyidejű felülvizsgálatára irányuló javaslat keretében hozzanak létre egy induló alapot a 
katonai műveleti előkészítő tevékenységekre a pénzösszegek felszabadításának 
felgyorsítása érdekében;

65. kiemeli, hogy polgári missziók esetében szembe kell nézni a szakemberek felvételével 
kapcsolatos nehézségekkel (mint a EULEX Kosovo és az EUPOL Afghanistan missziók 
esetében), amely missziók, mint ismeretes, a nehezebb és a leggyorsabb kihelyezést és 
fenntarthatóságot jelentő missziók csoportjába tartoznak;

66. javasolja, hogy az ENSZ BT 1325-ös, a nemek közötti esélyegyenlőségről szóló 
határozatának megfelelően, valamint a polgári és katonai missziók nagyobb hatékonysága 
érdekében a válságkezelés minden szintjén tegyék lehetővé a nők megfelelő részvételét a 
missziókban;

67. felszólítja a főképviselőt/alelnököt, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket a polgári 
missziókhoz szükséges lehetséges uniós erőforrások és képességek optimálisabb 
kihasználása érdekében, és emellett aggodalommal veszi tudomásul az EUJUST LEX 
Iraq és az EUPOL Afghanistan missziók magán biztonsági cégekre bízott biztonsági 
intézkedéseinek magas költségeit;

68. szükségesnek tartja erőteljesebb hivatalos, intézményesített eljárások létrehozását, 
melyek lehetővé teszik, hogy rendszeres időközönként, mindenki által elfogadott 
kritériumok alapján a helyszínen értékeljék a missziók lefolyását; úgy véli, hogy ezáltal 
lehetővé válik a tapasztalatokkal kapcsolatos visszajelzések politikai-stratégiai és 
technikai, illetve jogi és operatív szempontú hasznosítása, amely hosszú távon megfelelő 
alapot teremthet a folyamatban lévő fellépések javításához, valamint olyan szempontokat 
biztosít, amelyeket a kialakuló válsághelyzetek esetén alkalmazni lehet a stratégiai 
érdekek és a rendelkezésre álló erőforrások legmegfelelőbb mérlegelésére;

Biztonság a partnerségben

69. kijelenti, hogy a nemzetközi rendszer többpólusú fejlődésének és a stratégiai partnerség 
meghatározásának aktívan hozzá kell járulnia a többoldalú kapcsolatok – mint az EU 
különleges jellegével és a globalizációs folyamatokat egyre inkább jellemző kölcsönös 
függőséggel leginkább összhangban lévő dimenzió – előmozdításához;

70. fontosnak tartja tehát az Egyesült Nemzetek szerepét; kiemeli, hogy a Lisszaboni 
Szerződés kötelezi az Európai Uniót a többoldalú megoldások előmozdítására, különösen 
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az Egyesült Nemzetek keretein belül, és hogy az Unió nemzetközi fellépése az ENSZ 
Chartájában megfogalmazott elveken alapul;

71. elismeri, hogy jogi szempontból a Lisszaboni Szerződés felülemelkedett az uniós és 
közösségi politikák korábbi kettősségén azáltal, hogy egyedi jogi személyiséget 
adományozott, és megerősítette az uniós jogrend autonómiáját a nemzetközi jog terén, 
még olyan esetben is, ha a nemzetközi biztonság forog kockán, amint a Bíróság 
joggyakorlata a Kadi-ügyben már kimondta (amely szerint „a nemzetközi jog az uniós 
jogrendet csak a Közösség alkotmányos elvei által meghatározott feltételek szerint 
hathatja át”);

72. felkéri azokat a tagállamokat, amelyek tagjai az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy 
védjék meg az Unió álláspontját és érdekeit, valamint hogy kérjék fel a 
főképviselőt/alelnököt, hogy e fórumon a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően 
képviselje az Unió álláspontját;

73. megerősíti az EU és az ENSZ közötti együttműködés megerősítésének szükségességét a 
válságkezelés terén, mégpedig a válságok korai szakaszában, szorosan kapcsolódva az 
újonnan létrehozott EKSZ megfelelő struktúráihoz;

74. elismeri, hogy a NATO-tagországok számára továbbra is a NATO jelenti a közös 
védelem alapját; üdvözli, hogy Franciaország visszatért az észak-atlanti szövetség katonai 
szervezetébe, és úgy véli, hogy ez hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen az ellenállás egy 
uniós szintű közös védelmi politika kidolgozásával szemben;

75. üdvözli az EU–NATO stratégiai partnerség további erősítéséről való egyetértést a NATO 
új stratégiai koncepciójában; megerősíti a válságkezelés terén folytatott EU–NATO 
együttműködés fokozásának fontosságát a kölcsönös támogatás szellemében, ugyanakkor 
tiszteletben tartva a döntéshozatal függetlenségét; felhívja a figyelmet arra, hogy kerülni 
kell az erőfeszítések és erőforrások felesleges megkettőzését, és felkéri az EU-t és a 
NATO-t, hogy saját eszközeik segítségével mélyítsék el együttműködésüket;

76. hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepet tölt be az afrikai kontinens az Unió békéje, a 
békefenntartás és a konfliktusok megelőzése szempontjából; támogatja az EU és az 
Afrikai Unió közötti szoros együttműködést a közös EU–Afrika stratégia „béke és 
biztonság” partnersége keretében; támogatja az Afrikai Unió határozottabb bevonását 
különösen a válságkezelésbe és kiemeli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak konkrét 
intézkedésekkel kellene fellépniük a kézifegyverek és könnyű lőfegyverek kereskedelme 
és elterjedése ellen; támogatja a Tripoli Nyilatkozatban vállalt kötelezettséget a béke és 
biztonság afrikai struktúrájának teljes mértékű kiépítésére;

77. különösen ajánlja az afrikai „korai előrejelzési” és konfliktus-megelőzési képességek 
fejlesztését, a „bölcsek tanácsa” közvetítői képességeinek megerősítését, illetve az afrikai 
békefenntartó missziók finanszírozásáról szóló Prodi-jelentésben megfogalmazott 
ajánlások alkalmazhatóságának a megvizsgálását; ösztönzi az együttműködések 
kialakítását és a szub-regionális szervezetek képességeinek megerősítését;

78. emlékeztet arra, hogy a más nemzetközi szervezetekkel, mint például az ENSZ-szel, a 
NATO-val és az AU-val való partnerségek mellett az egyes harmadik országokkal való 
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együttműködést is erősíteni kell a KBVP keretében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
harmadik országok fontos eszközöket, emberi erőforrásokat és szakértelmet adhatnak a 
KBVP missziókhoz, mint például az EUFOR Tchad/CAR esetében, ahol Oroszország 
szállította a várva várt helikoptereket, vagy az EUFOR Althea esetében, ahol 
Törökország és Marokkó jelentős csapatkontingensekkel működött közre. A harmadik 
országok bevonása emellett erősítheti a KBVP műveletek legitimitását, és elősegítheti a 
fontos partnerekkel való, szélesebb körű biztonsági párbeszéd elindítását;

79. úgy véli, hogy az ilyen párbeszédnek foglalkoznia kell a megfelelő fenyegetésértékeléssel, 
(adott esetben) tartalmaznia kell a harmadik országok részvételét az uniós gyakorlatokban 
és képzési tevékenységekben, és összességében szorosabb kölcsönös részvételt kell 
eredményeznie; úgy véli, hogy foglalkozni kell az eljárási akadályokkal a harmadik 
országokkal való együttműködés megkönnyítése, és az egyes hozzájárulásokról szóló 
tárgyalásokból eredő esetleges késések elkerülése érdekében; véleménye szerint e célból 
néhány harmadik országgal keretmegállapodásokat és egységes eljárásokat lehetne 
kialakítani közreműködésük megkönnyítésére;

°

° °

80. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az alelnöknek/főképviselőnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek, a NATO Parlamenti 
Közgyűlésnek és az ENSZ és a NATO főtitkárainak.


