
 

Клаузата за обща отбрана на ЕС: какво казва
Договорът и какво следва на практика
 
Непосредствено след терористичните актове в Париж през ноември Франция
поиска помощ от другите страни в ЕС, като задейства клауза за съдействие в
договорите, която не бе използвана преди. Това повдигна много въпроси относно
процедурата и ролята на ЕС в нея. Депутатите приеха резолюция на 21 януари, с
която заявяват, че този случай трябва да послужи като стимул за засилване на
европейската политика за сигурност. Вижте нашата инфографика и научете повече
за клаузата за обща отбрана.
 
Клаузата в Договора за Европейския съюз
 
С промените в Договора от Лисабон през 2009 г. бе въведен член 42, параграф 7 от
Договора за Европейския съюз, който налага на страните в ЕС задължение да помогнат
на друга страна-членка, станала „обект на въоръжено нападение на своя територия“.
Тази подкрепа трябва да бъде в съответствие с евентуални ангажименти в рамките на
НАТО.
 
Не е установена формална процедура и текстът не изисква изрично, че помощта трябва
да бъде военна, което дава възможност за маневриране на страни с традиционен
неутрален статус като Австрия, Финландия, Ирландия и Швеция.
 
Двустранни консултации за формата на съдействие
 
От отправянето на искането за съдействие на 17 ноември 2015 г. Франция води
двустранни консултации със страните-членки, за да уточни характера на предлаганата
помощ. Някои страни изразиха готовност да се включат в операции срещу терористи в
Сирия и Ирак, други са склонни да увеличат присъствието си в рамките на
международни сили по света, за да заменят френски войски и да улеснят тяхното
предислоциране.
 
Ролята на ЕС
 
Точната форма на съдействие се договаря на двустранно ниво, което ограничава
ролята на ЕС. Въпреки това органите на Съюза биха могли да координират и да
улеснят процеса.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT


Депутатите приеха резолюция на 21 януари, в която отбелязват, че активирането на
клаузата е "уникална възможност за полагане на основите за силен и устойчив
Европейски съюз за отбрана". Депутатите приканиха също така ръководителката на
външната политика на ЕС да предложи практически насоки, които да оползотворят
потенциала на европейските институции за улесняване на прилагането на клаузата.
 
Правният текст
• В случай, когато държава-членка стане обект на въоръжено нападение на нейната
територия, другите държави-членки са задължени да ѝ окажат помощ и съдействие с
всички средства, с които разполагат, в съответствие с член 51 от Устава на
Организацията на обединените нации. Това не засяга специфичния характер на
политиката за сигурност и отбрана на някои държави-членки.

• Ангажиментите и сътрудничеството в тази област са съвместими с ангажиментите,
поети в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор, която остава
за държавите, които членуват в нея, основа на колективната им отбрана и главна
инстанция за нейното осъществяване.

Допълнителна информация
Видеозапис на пленарния дебат
Съобщение за резолюцията, приета от ЕП на 21/01/2016 г. (EN)
Процедурно досие
Материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Резолюция на ЕП за клаузата за обща отбрана (ноември 2012 г.)
Договор за Европейския съюз
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/video?debate=1453322189495
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160114IPR09904/Next-step-in-mutual-defence-%E2%80%93-European-Defence-Union-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3034(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT


Научете повече за клаузата за обща отбрана на ЕС
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