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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. opozarja, da skupna varnostna in obrambna politika (SVOP) v skladu s členoma 24(1) 

in 42(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) vključuje postopno oblikovanje skupne 

obrambne politike Unije, ki bo v prihodnosti privedla do skupne obrambe, če bo 

Evropski svet sprejel soglasno odločitev o tem; 

2. poudarja, da je varnost eno glavnih vprašanj, ki jih mora po mnenju državljanov 

obravnavati Evropska unija, in da je boj proti teroristični grožnji dodaten razlog za 

oblikovanje učinkovite skupne evropske varnostne in obrambne politike; meni, da bi 

bilo treba bolje izkoristiti potencial Lizbonske pogodbe za vzpostavitev celovitega 

okvira za strateške interese, da bi bilo mogoče z izjemo ukrepov z vojaškimi ali 

obrambnimi posledicami odločitve o varnosti in obrambi sprejemati s kvalificirano 

večino; poziva Svet in Komisijo, naj skupno evropsko varnost in obrambo postavita na 

institucionalno podlago, tako da okrepita celovit pristop EU k zunanjim konfliktom in 

krizam, pri tem pa v vseh fazah zagotovita tesnejše sodelovanje različnih deležnikov in 

instrumentov; 

3. poudarja, kako pomembno je doseganje ciljev SVOP za krepitev operativnih 

zmogljivosti Unije pri zunanjem ukrepanju na področju ohranjanja miru, preprečevanja 

konfliktov, odzivanja na humanitarne krize in krepitve mednarodne varnosti v skladu s 

PEU in načeli ustanovne listine Združenih narodov; ugotavlja, da je to v čedalje slabših 

varnostnih razmerah in v mednarodnem okviru, prežetem s terorističnimi napadi in 

bojaznijo evropskih državljanov, potrebno bolj kot kdaj koli prej; 

4. poudarja, da varstvo človekovih pravic prispeva k miru in varnosti v svetovnem merilu; 

poudarja, da ima EU osrednjo vlogo pri vzdrževanju načel, navedenih v mednarodnem 

pravu o človekovih pravicah, zlasti univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic; 

5. ugotavlja, da člen 42 PEU določa, da SVOP ne posega v specifični značaj varnostne in 

obrambne politike določenih držav članic in njihove naloge v skladu z obveznostmi, ki 

izhajajo iz članstva v zvezi Nato; 

6. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter države članice, naj za hitrejšo in prožnejšo uporabo misij in 

operacij SVOP v celoti izkoristijo potencial PEU, zlasti člena 44 o izvajanju naloge 

SVOP s strani skupine držav članic ter členov 42(6) in 46 o stalnem strukturnem 

sodelovanju; je zadovoljen, da je bil v letu 2015 uporabljen člen 42(7) PEU v zvezi s 

klavzulo o vzajemni obrambi; poudarja, da je mogoče v skladu s členom 222(1) PDEU 

uporabiti solidarnostno klavzulo, če je posamezna država tarča terorističnega napada; 

7. izpostavlja pomembno vlogo Parlamenta pri nadzoru nad politikami in institucionalnimi 

strukturami, tudi na področju SVOP; zato poziva, naj se pri naslednji reviziji pogodb 

EU okrepijo mehanizmi parlamentarnega nadzora, med drugim z uvedbo zaveze, da se 

je treba pri oblikovanju ciljev in analizi tveganj pred sprejemanjem odločitev o novih 

misijah in operacijah SVOP ter pri strateškem pregledu posvetovati s Parlamentom; 
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8. poziva Svet, Komisijo in podpredsednico/visoko predstavnico, naj v skladu s PEU 

uskladijo različna področja zunanjih ukrepov ter jih obravnavajo z globalnim in 

celovitim pristopom, prav tako pa naj razširijo obseg civilnih misij EU, da bi 

neposredno podprli razvojne cilje, med drugim s poudarkom na demobilizaciji, 

razoroževanju in ponovnem vključevanju nekdanjih borcev; prav tako poziva, naj se 

Parlamentu precej bolj redno posredujejo informacije, da bi poenostavili parlamentarni 

nadzor nad zunanjim delovanjem, tudi ko gre pogajanja in sklepanje mednarodnih 

sporazumov, in sicer v vseh fazah procesa; 

9. poziva k vzpostavitvi formata Sveta obrambnih ministrov ter stalnega strateškega 

civilno-vojaškega štaba s stalnim vojaškim operativnim delom; poudarja vlogo 

Evropske obrambne agencije pri razvoju zmogljivosti; poziva Evropsko obrambno 

agencijo, naj v celoti izkoristi mandat, ki ji ga daje Pogodba; 

10. poudarja, da je treba povečati prožnost finančnih pravil za zunanje delovanje, da bi 

preprečili zamudo pri izplačilu sredstev ter hitro in učinkovito povečali zmogljivost 

odzivanja na krize; 

11. pozdravlja globalno strategijo za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, ki jo je 

pred nedavnim predstavila podpredsednica/visoka predstavnica in ki predstavlja 

usklajen okvir prednostnih nalog na področju zunanje politike, znotraj katerega bo treba 

opredeliti prihodnji razvoj varnostne in obrambne politike. Ponovno izraža podporo 

sprejetju bele knjige o obrambi, temelječe na globalni strategiji EU; poudarja, da bi 

morala bela knjiga temeljiti na natančni skupni oceni obstoječih vojaških zmogljivosti 

držav članic, z njo pa bi bilo treba vzpostaviti pristno sodelovanje in kohezijo med 

državami članicami; 

12. poudarja, da je treba okrepiti obrambno politiko v EU, saj gre za steber zveze NATO, in 

poziva k celovitemu političnemu in vojaškemu partnerstvu med EU in zvezo NATO, ki 

je še vedno osrednjega pomena za evropsko varnostno strukturo, pri čemer pa bi morali 

zagotoviti, da bi Unija pri operacijah v tujini ravnala samostojno, predvsem da bi 

stabilizirala sosedstvo; v zvezi s tem poudarja, da bi morali odnosi med EU in zvezo 

NATO temeljiti na dopolnjevanju in sodelovanju na vseh ravneh, poskusih reševanja 

skupnih varnostnih izzivov, vzpostavljanju zmogljivosti in načrtovanju ravnanja v 

primeru hibridnih groženj; 

13. pozdravlja izjavo podpredsednice/visoke predstavnice na srečanju zunanjih ministrov 

Unije v Gymnichu 2. septembra, ki so znova potrdile možnost konkretnega napredka na 

področju obrambe med državami članicami; 

14. poziva EU, naj v Parlamentu ustanovi nadzorni organ in ustrezne strukture za stalen 

nadzor nad tem, ali države članice upoštevajo skupno stališče EU o izvozu orožja. 
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