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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doložkách EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr
(2012/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii a článek 222 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 24 a čl. 42 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a články 122 a 196 
Smlouvy o fungování Evropské unie a prohlášení č. 37 k článku 222 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na Evropskou bezpečnostní strategii (EBS), kterou přijala Evropská rada dne 
12. prosince 2003, a na zprávu o provádění EBS, kterou přijala Rada ve dnech 11–12. 
prosince 2008,

– s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie, kterou schválila Evropská rada 
ve dnech 25.–26. března 2010,

– s ohledem na strategii Evropské unie pro boj proti terorismu, kterou přijala Evropská rada 
dne 30. listopadu 2005,

– s ohledem na strategickou koncepci obrany a bezpečnosti členů Severoatlantické aliance, 
která byla přijata na summitu NATO v Lisabonu ve dnech 19.–20. listopadu 2010,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 30. listopadu 2009 o rámci Společenství pro 
předcházení katastrofám v EU,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. října 2010 nazvané „Na cestě k důraznější reakci 
EU na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“ (COM(2010)0600),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu nazvané „Strategie vnitřní bezpečnosti 
Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě“ (COM(2010)0673),

– s ohledem na koncepční sdělení „Opatření pro koordinaci při krizích na politické úrovni 
EU“, které přijal COREPER dne 30. května 20121, 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii vnitřní bezpečnosti Evropské 
Unie2, ze dne 14. prosince 2011 o dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských 
státech EU3, ze dne 27. září 2011 „Na cestě k důraznější reakci EU na katastrofy: úloha 
civilní ochrany a humanitární pomoci“4 a usnesení ze dne 23. listopadu o civilně-vojenské 

                                               
1 10207/12.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0207.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0574.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0404.
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spolupráci a rozvoji civilně-vojenských kapacit1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-.../2011),

A. vzhledem k tomu, že bezpečnost členských států EU je nedělitelná a že by všichni evropští 
občané měli mít stejné bezpečnostní záruky a jednotnou úroveň ochrany před tradičními i 
nekonvenčními hrozbami; vzhledem k tomu, že obrana míru, bezpečnosti a svobody 
v Evropě, které jsou nezbytné pro blahobyt našich občanů, musí zůstat klíčovým cílem a 
odpovědností evropských zemí;

B. vzhledem k tomu, že silnější a schopnější evropská obrana je nezbytná pro upevnění 
transatlantické vazby v souvislosti se strukturálními geostrategickými změnami, které jsou 
vlivem světové hospodářské krize urychleny, a zejména v době, kdy dochází ke 
strategickému přeorientování Spojených států na asijsko-tichomořskou oblast;  

C. vzhledem k tomu, že vážné a komplexní bezpečnostní hrozby, od ozbrojených útoků po 
terorismus, přírodní katastrofy či kybernetické útoky, mohou snadno překročit kapacity 
jakéhokoli členského státu, je v souvislosti s těmito hrozbami nezbytná solidarita mezi 
členskými státy;

D. vzhledem k tomu, že v posledních desetiletích narůstá četnost i rozsah přírodních i 
člověkem způsobených katastrof, zejména katastrof způsobených změnou klimatu, a že se 
očekává, že v souvislosti s prohloubením změny klimatu dojde k jejich dalšímu nárůstu;

E. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavedla čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii 
(„doložka o vzájemné obraně“ či „doložka o vzájemné pomoci2“) a článek 222 Smlouvy o 
fungování Evropské unie („doložka o solidaritě“), které se těmito otázkami zabývají, ale 
téměř tři roky poté, co Smlouva vstoupila v platnost, je stále třeba vyjasnit praktické 
provádění těchto článků; 

Obecné úvahy

1. vyzývá členské státy, Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby plně 
využily potenciál všech příslušných ustanovení Smlouvy, zejména doložky o vzájemné 
obraně a doložky o solidaritě, aby Evropanům poskytly spolehlivou pojistku před vážnými 
bezpečnostními riziky, založenou na vyšší efektivitě nákladů a spravedlivém rozložení 
zátěže a nákladů; 

2. znovu poukazuje na to, že je třeba, aby členské státy a Unie zajistily připravenost na 
všechny vážné bezpečnostní hrozby, zejména na ty, jež jsou uvedeny v evropské 
bezpečnostní strategii a strategii vnitřní bezpečnosti, a aby prováděly pravidelná společná 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0419.
2 Dále jen „doložka o vzájemné obraně“; ve Smlouvě však není uveden žádný název. Srov. zejména 

závazek v oblasti vzájemné obrany v článku V pozměněné Bruselské smlouvy, který je podle jejích 
signatářů obsažen v čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (prohlášení předsednictví Stálé rady ZEU 
ze dne 31. března 2010).
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posouzení hrozeb a rizik založená na analýze sdílených informací;

3. znovu zdůrazňuje, že použití síly ze strany Evropské unie nebo členských států je 
přípustné pouze v případě, že je právně opodstatněné na základě Charty Organizace 
spojených národů; znovu zdůrazňuje význam, který přikládá zásadám z Osla pro 
využívání zahraničních prostředků vojenské a civilní ochrany při přírodních katastrofách; 
zdůrazňuje, že prevence konfliktů, útoků a katastrof je vhodnější než řešení jejich 
následků;

4. poukazuje na širokou paletu nástrojů, jež má Unie a členské státy k dispozici pro řešení 
mimořádných událostí v duchu solidarity, například mechanismus civilní ochrany, Fond 
solidarity či možnost poskytnout ekonomickou a finanční podporu v případě závažných 
obtíží v souladu s článkem 122 Smlouvy o fungování EU; dále připomíná závazek rozvíjet 
vzájemnou politickou solidaritu v zahraniční a bezpečnostní politice v souladu s článkem 
24 Smlouvy o Evropské unii; zdůrazňuje, že účelem doložek o vzájemné obraně a 
solidaritě není  žádný z těchto nástrojů nahradit, nýbrž doplňovat je v případě mimořádné 
hrozby či škod, a zejména pokud reakce vyžaduje politickou koordinaci na vysoké úrovni 
a zapojení ozbrojených sil;

5. vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku s ohledem na jejich 
probíhající spolupráci na návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí doložka o solidaritě, 
jak vyžaduje Smlouva, aby věnovaly náležitou pozornost politickému a operačnímu 
rozměru obou doložek a řídily se doporučeními uvedenými v tomto usnesení;

Doložka o vzájemné obraně

– Rozsah

6. připomíná členským státům jejich jednoznačnou povinnost poskytnout pomoc a podporu 
všemi prostředky, které mají k dispozici, pokud se členský stát stane na svém území cílem 
ozbrojeného útoku; zdůrazňuje, že zatímco rozsáhlý útok proti členskému státu se jeví 
v dohledné době nepravděpodobný, tradiční obrana území i obrana proti novým hrozbám 
musí zůstat jednou z priorit; dále připomíná, že Smlouva stanoví, že pro ty země EU, které 
jsou členy Severoatlantické aliance, je NATO i nadále základem společné obrany a fórem 
pro její provádění a že závazky a spolupráce v oblasti vzájemné obrany musí být 
v souladu se závazky v rámci NATO;

7. zároveň upozorňuje, že je stejně tak důležitá potřeba přípravy na situace, do nichž jsou 
zapojeny členské státy EU, které nejsou členy NATO, či území členských států EU ležící 
mimo oblast severního Atlantiku a na něž se tím pádem nevztahuje Washingtonská 
smlouva, nebo na situace, kdy v rámci NATO nepanuje shoda názorů na společnou akci;

8. domnívá se, že doložka by se mohla vztahovat i na neozbrojené útoky, například 
kybernetické útoky, jež byly provedeny s cílem způsobit vážnou škodu a újmu členskému 
státu a jejichž původcem je vnější subjekt, pokud je jejich následky vážně ohrožena 
bezpečnost členského státu; 

– Kapacity
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9. zdůrazňuje význam odvrácení hrozby, a tedy nutnost, aby evropské země měly spolehlivé 
vojenské kapacity; vybízí členské státy, aby zvýšily své úsilí, pokud jde o spolupráci na 
rozvoji vojenských kapacit, zejména prostřednictvím doplňkových iniciativ EU a NATO 
„Sdružování a sdílení schopností“ a „Inteligentní obrana“, které představují zásadní 
postup v době omezeného rozpočtu na obranu;

10. znovu vyzývá k systematické harmonizaci vojenských požadavků a k harmonizovanému 
obrannému plánování EU a procesu akvizice, které odpovídají cílům stanoveným Unií a 
jsou koordinovány s procesem obranného plánování NATO; bere na vědomí vyšší úroveň 
bezpečnostních záruk, jež poskytuje doložka o vzájemné obraně, vybízí členské státy 
k tomu, aby považovaly nadnárodní spolupráci při rozvoji kapacit a případně specializaci 
za klíčové zásady plánování jejich obrany;

– Struktury a postupy

11. vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby navrhla praktická opatření pro 
zajištění účinné reakce v případě, že členský stát uplatní doložku o vzájemné obraně, a 
také analýzu úlohy institucí EU, pokud bude doložka uplatněna; je toho názoru, že 
povinnost poskytnout pomoc a podporu a tím projevit politickou solidaritou mezi 
členskými státy by měla zajistit rychlé rozhodnutí v Radě na podporu napadeného 
členského státu;

12. je toho názoru, že pokud jsou podniknuty kroky na obranu napadeného členského státu, 
mělo by být v případě potřeby možné využít stávající struktury EU pro řešení krizí, a 
zejména že by měla existovat možnost využít operační velitelství EU; zdůrazňuje, že 
plnohodnotné stálé operační velitelství EU je zapotřebí k zajištění přiměřené úrovně 
připravenosti a rychlosti reakce, a znovu vyzývá členské státy, aby vytvořily takovouto 
stálou kapacitu, jejímž základem by bylo nedávno zprovozněné operační centrum EU;

Doložka solidarity

– Rozsah

13. připomíná, že pokud se členský stát stane terčem teroristického útoku nebo je postižen 
přírodní či člověkem způsobenou katastrofou, Unie a členské státy mají povinnost jednat 
společně v duchu solidarity a poskytnout mu na žádost politických orgánů pomoc a že 
v těchto případech Unie zmobilizuje všechny dostupné prostředky, včetně vojenských 
prostředků, jež poskytnou členské státy; dále připomíná závazek Unie mobilizovat 
všechny dostupné prostředky, aby zabránila teroristickým hrozbám v EU a ochránila 
demokratické instituce a civilní obyvatelstvo před jakýmkoli teroristickým útokem;

14. požaduje dostatečnou flexibilitu, pokud jde o druhy útoků a katastrof, na které může být 
doložka uplatněna, aby bylo zajištěno, že nebude přehlédnuta žádná významná hrozba, 
například útoky v kybernetickém prostoru, pandemie či nedostatek energie; 

15. zdůrazňuje potřebu předcházet jakémukoli morálnímu riziku, protože některé členské 
státy se mohou příliš spoléhat na solidaritu a nedostatečně investovat do vlastní 
bezpečnosti a kapacit pro reakce na katastrofy; zdůrazňuje primární odpovědnost 
členských států za civilní ochranu a bezpečnost na jejich území;
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16. je toho názoru, že doložka o solidaritě by měla uplatněna v situacích, kdy jsou překročeny 
kapacity dotčených členských států nebo pokud je nutné víceodvětvové řešení, na němž se 
bude podílet více subjektů; zdůrazňuje, že solidarita také znamená závazek investovat do 
odpovídajících vnitrostátních kapacit; 

– Kapacity a zdroje

17. zdůrazňuje, že uplatnění doložky o solidaritě by mělo tvořit nedílnou součást stálé reakce 
EU na krize, řešení krizí a systému koordinace v případě krize, a mělo by vycházet 
ze stávajících odvětvových nástrojů a kapacit a umožňovat jejich efektivní využití 
v případě potřeby za účelem koordinované víceodvětvové reakce; zdůrazňuje, že v zásadě 
by její uplatnění nemělo vést k vytváření nástrojů ad hoc; 

18. poukazuje na zásadní úlohu mechanismu civilní ochrany jako klíčového nástroje 
založeného na solidaritě a určeného k rychlé reakci EU na široké spektrum krizí; 
podporuje základní rysy návrhu Komise posílit tento mechanismus1, který vychází ze 
sdělení Komise z roku 2010 „Na cestě k důraznější reakci EU na katastrofy“ a nechal se 
inspirovat Barnierovou zprávou z roku 2006;

19. bere na vědomí pokračující práci na naplňování strategie vnitřní bezpečnosti, zejména 
v oblasti boje proti terorismu, boje proti kyberkriminalitě a rostoucí odolnosti vůči krizím 
a katastrofám; zdůrazňuje, že uplatnění doložky o solidaritě není jen věcí stanovení 
postupů pro případ, že nastane vážná krize, ale v podstatě spočívá v budování kapacit, 
prevenci a připravenosti; připomíná význam cvičení v oblasti řešení krizí, které je 
přizpůsobeno konkrétním možným případům, na něž se doložka vztahuje;

20. konstatuje, že vytvoření dobrovolné rezervy předem vyčleněných prostředků civilní 
ochrany by značně zlepšilo připravenost EU a umožnilo by rozpoznat stávající nedostatky, 
které je třeba řešit; zdůrazňuje význam společné analýzy nedostatků, aby byly snahy všech 
účinně zaměřeny a aby se zajistilo, že každý členský stát přispívá spravedlivým dílem;

21. domnívá se, že v případě nákladných prostředků, zejména prostředků určených 
k odvrácení rizik s menší pravděpodobností, je z ekonomického hlediska rozumné, aby 
členské státy nalezly řešení pro společnou investici do takovýchto potřebných nástrojů a 
jejich společný vývoj, zejména s ohledem na současnou finanční krizi;

22. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byla solidarita podpořena přiměřenými mechanismy 
pro financování na úrovni EU, které budou dostatečně flexibilní v případě mimořádných 
událostí; vítá navrhované zvýšení míry spolufinancování v rámci mechanismu civilní 
ochrany, zejména co se týče nákladů na dopravu; bere na vědomí ustanovení týkající se 
pomoci z fondu vnitřní bezpečnosti při mimořádných událostech;

23. připomíná, že Fond solidarity může poskytovat finanční pomoc po vážné katastrofě; dále 
připomíná, že další finanční pomoc ze strany Unie může být poskytnuta Radou v souladu 
s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud se členský stát ocitne v obtížích nebo je
vážně ohrožen závažnými obtížemi z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných 

                                               
1 Viz návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie 

(COM(2011)0934).
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událostí, které nemůže ovlivnit;

24. připomíná, že podle ustanovení čl. 122 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii může Rada 
rozhodnout o opatřeních, jež budou zaměřena na řešení vážné ekonomické situace v duchu 
solidarity, zejména pokud nastanou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, 
především v oblasti energetiky; zdůrazňuje, že je důležité chápat toto ustanovení jako 
součást komplexního souboru nástrojů Unie k řešení některých nových závažných 
bezpečnostních výzev, například v oblasti zabezpečení dodávek energie a dalších 
zásadních produktů;

– Struktury a postupy

25. zdůrazňuje, že EU musí mít k dispozici kvalitní struktury pro reakci na krize, které budou 
schopné neustále monitorovat stav a okamžitě reagovat a mohou poskytnout včasné 
varování a informace o aktuálním vývoji situace všem zapojeným subjektům; 
poznamenává, že existuje velké množství monitorovacích center na úrovni EU, což 
vyvolává otázku účinné koordinace v případě komplexních krizí zasahujících více oblastí; 
bere na vědomí zřízení situačního střediska v rámci Evropské služby pro vnější činnost, 
jakož i existenci řady odvětvových monitorovacích středisek v rámci útvarů Komise a 
specializovaných orgánů EU; zmiňuje zejména Monitorovací a informační středisko GŘ 
ECHO, útvar pro strategickou analýzu a reakci GŘ HOME, nástroj pro činnosti při 
mimořádných situacích v oblasti zdraví GŘ SANCO a situační středisko Frontex;

26. připomíná, že je třeba zabránit zbytečným duplikacím a zajistit koherentnost a účinnou 
koordinaci kroků, zejména s ohledem na současný nedostatek zdrojů; bere na vědomí 
různé názory na způsob racionalizace těchto četných monitorovacích kapacit, z nichž 
některé jsou založeny na myšlence jediného centrálního kontaktního místa, jiné zase 
dávají přednost lepšímu propojení specializovaných zařízení;

27. je toho názoru, že široké spektrum možných krizí, od povodní po jaderné havárie a 
bioterorismus, nevyhnutelně vyžaduje široké spektrum specializovaných služeb a sítí, 
jejichž sloučení by nemuselo nutně vést k větší účinnosti; zároveň se domnívá, že všechny 
specializované služby na úrovni EU by měly být integrovány do jednotného  
zabezpečeného informačního systému, a vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou 
představitelku, aby se snažila posílit vnitřní koordinační platformu ARGUS;

28. podporuje snahy racionalizovat a lépe integrovat velké množství internetových platforem 
pro komunikaci a sdílení informací ohledně mimořádných událostí, včetně webových 
stránek Koordinačního opatření pro mimořádné události a pro případ krize, platformy 
ARGUS, společného komunikačního a informačního systému pro případy mimořádných 
událostí a systému pro mimořádné situace v oblasti zdraví a pro informace o nemocích, 
aby byl umožněn nepřerušovaný, plynulý a účinný tok informací napříč různými 
odvětvími a institucemi; bere na vědomí rozhodnutí Rady upravit internetové stránky 
Koordinačního opatření pro mimořádné události a pro případ krize tak, aby mohly být 
v budoucnosti využívány jako webová platforma pro krizové situace, jež vyžadují 
politickou koordinaci na úrovni EU;

29. vyzývá ke zvýšení společného situačního povědomí, jež je nezbytné pro řešení závažných 
víceodvětvových krizí, kdy je zapotřebí poskytnout politickým orgánům rychlé a obsáhlé 
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aktuální informace; vítá, že je přezkum Koordinačního opatření pro mimořádné události a 
pro případ krize zaměřen na vývoj Integrovaného situačního povědomí a analýzy pro 
instituce EU a členské státy, a vyzývá Komisi, aby zajistila jeho včasné provedení; 
konstatuje, že společné situační povědomí je téměř nemožné bez kultury sdílení informací 
a že vytvářet kulturu sdílení informací je téměř nemožné bez jasného rozdělení úloh;

30. vítá plánovanou aktualizaci Monitorovacího a informačního střediska, z něhož vznikne 
Evropské středisko reakce na mimořádné situace, a zdůrazňuje, že by mělo tvořit jeden 
z pilířů propojeného systému rychlé reakce EU; domnívá se, že odpovědnost za 
koordinaci víceodvětvových krizí musí být stanovena případ od případu v souladu se 
zásadou „těžiště“;

31. konstatuje, že v současném globálním světě, který je stále více propojen, je 
pravděpodobné, že závažné krize takového rozměru, jenž by ospravedlnil uplatnění 
doložky o solidaritě, budou mít mnoho rozměrů a budou mít mezinárodní povahu, co se 
týče státních příslušníků, kterých se krize dotkne, či mezinárodních kroků, které budou 
podniknuty k její nápravě; zdůrazňuje významnou úlohu, kterou by v těchto případech 
měla sehrát ESVČ; 

32. zdůrazňuje potřebu politické koordinace v Radě v případě závažných krizí; bere na 
vědomí přezkum Koordinačního opatření pro mimořádné události a pro případ krize a vítá 
shodu názorů v Radě na nový koncepční rámec koordinačního opatření, jenž využívá 
řádné postupy Rady, zejména COREPER, namísto struktur vytvořených ad hoc; 
zdůrazňuje, že pro koherentní, účinnou a včasnou reakci na politické úrovni EU na krize 
těchto rozměrů a takovéhoto charakteru je nutný jeden jediný soubor opatření; proto se 
domnívá, že nové koordinační opatření by mělo také podporovat doložku o solidaritě;

33. vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy týkající se způsobů, jak 
zefektivnit vnitrostátní postupy pro koordinaci krizí, a spolupráce vnitrostátních krizových 
koordinačních středisek s EU;

34. zdůrazňuje, že jakýkoli rozhodovací proces v Radě v návaznosti na žádost o pomoc na 
základě doložky o solidaritě nesmí poškozovat schopnost reakce EU a že reakce na krizi s 
využitím stávajících mechanismů, například mechanismu civilní ochrany Unie, musí být 
kdykoli připravena k použití, bez ohledu na toto politické rozhodnutí; poukazuje na 
skutečnost, že použití vojenských prostředků na podporu operací civilní ochrany je již 
možné na operační úrovni bez uplatnění doložky o solidaritě, o čemž svědčí úspěšná 
spolupráce mezi Komisí a vojenským personálem EU při operacích v Pákistánu či Libyi; 

35. připomíná, že doložka o solidaritě vyžaduje, aby Evropská rada pravidelně vyhodnocovala 
hrozby, kterým je Unie vystavena; je toho názoru, že takováto vyhodnocení je třeba 
provádět alespoň na dvou odlišných úrovních: na dlouhodobějším základě v Evropské 
radě v rámci procesu, jenž by zároveň vyžadoval, aby budoucí aktualizace evropské 
bezpečnostní strategie a strategie vnitřní bezpečnosti zohledňovaly strategické přístupy, a 
také prostřednictvím častějších souhrnných přehledů stávajících hrozeb;

36. domnívá se, že vyhodnocení hrozeb je třeba doplnit o posouzení rizik, která budou 
analyzovat hrozby s ohledem na současné slabiny, a tím určí nejnaléhavější nedostatky 
v oblasti kapacit, jež je třeba řešit; připomíná, že v rámci provádění evropské strategie 



PE492.839v01-00 10/10 PR\908434CS.doc

CS

vnitřní bezpečnosti by EU měla do roku 2014 stanovit koherentní politiku řízení rizik, 
která posouzení hrozeb a rizik propojí s rozhodovacím procesem; dále připomíná, že by na 
základě posouzení vnitrostátních rizik měla Komise do konce roku 2012 vypracovat  
meziodvětvový přehled hlavních přírodních i člověkem způsobených rizik, jimž může EU 
v budoucnu čelit; vybízí členské státy, aby sdílely svá posouzení vnitrostátních rizik a 
plány řízení rizik, aby mohlo být provedeno společné zhodnocení situace;

37. zdůrazňuje, že výsledná společná posouzení rizik musí využít kapacity Situačního 
střediska EU, vycházet ze sdílených informací a zohledňovat údaje od všech orgánů EU, 
jež se zapojují do posouzení hrozeb a rizik, například příslušných útvarů Komise (včetně 
GŘ HOME, GŘ ECHO a GŘ SANCO) a agentur Unie (Europol, Frontex, Evropské 
středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a další);

38. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni, vysoké 
představitelce, Radě, Komisi, parlamentům členských států, parlamentnímu shromáždění 
NATO a generálnímu tajemníkovi NATO.


