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B8-0059/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) 

(2015/3034(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o notranjih in zunanjih grožnjah terorizma in 

ekstremizma državam članicam ter ukrepov za boj proti tem grožnjam, 

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti klavzul iz poglavja VII in 

člena 51, 

– ob upoštevanju člena 5 Severnoatlantske pogodbe, 

– ob upoštevanju člena 42(7) Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju izjave predsednika francoske republike z dne 16. novembra 2015 v 

odziv na teroristične napade v Parizu 13. novembra 2015, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2015, 

– ob upoštevanju sklepov s srečanja Sveta in držav članic v okviru Sveta za boj proti 

terorizmu 20. novembra 2015, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju strategije notranje varnosti Evropske unije, ki jo je Svet sprejel 

25. februarja 2010, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. januarja 2014 z naslovom Preprečevanje 

radikalizacije, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem:  kako okrepiti odziv EU 

(COM(2013)0941), 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker so teroristi, ki trdijo, da podpirajo t. i. skupino Islamske države (IS), 13. novembra 

2015 v napadih v Parizu umorili 130 ljudi; ker so januarja 2015 oboroženi napadalci 

umorili 17 ljudi v ločenih napadih v Parizu, tudi v uredništvu revije Charlie Hebdo in v 

judovskem supermarketu; 

B. ker se je francoska vlada na seji Sveta za zunanje zadeve 17. novembra 2015 sklicevala 

na  „klavzulo o vzajemni obrambi“, ki ni bila še nikoli prej uporabljena, v skladu s 

členom 42(7) Pogodbe o Evropski uniji, da bi zahtevala, da države članice  zagotovijo 

podporo za njene operacije proti IS v Siriji in Iraku ter druge varnostne misije po 

napadih v Parizu; 

C. ker člen 42(7) obvezuje države članice, da nudijo pomoč drugi državi članici, če je ta na 

svojem ozemlju žrtev oborožene agresije;  
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D. ker so na seji Sveta 17. novembra obrambni ministri vseh 27 držav soglasno ponudili 

pomoč Franciji v obliki dvostranskega sodelovanja, pomoči in podpore;  

E. ker člen 42(7) določa, da so obveznosti in sodelovanje držav članic na področju varnosti 

in obrambe skladni z obveznostmi v okviru Organizacije Severnoatlantske pogodbe, ki 

za njene države članice ostaja temelj njihove kolektivne obrambe in okvir za njeno 

izvajanje; 

1. izraža solidarnost s francoskim ljudstvom v boju proti terorizmu ter odločno obsoja 

novembrske napade na Pariz in prejšnje napade januarja 2015; 

2. izraža sožalje družinam in prijateljem vseh ubitih in ranjenih v napadih v Parizu; 

3. ugotavlja, da je odločitev francoskega predsednika Françoisa Hollanda, da se bo 

skliceval na člen 42(7) Pogodbe o Evropski uniji in ne na člen 4 ali člen 5 

Severnoatlantske pogodbe, nenavadna; poleg tega ugotavlja, da je bil člen 222 Pogodbe 

o Evropski uniji posebej namenjen za teroristične napade; 

4. meni, da je NATO še vedno temelj varnosti in stabilnosti v Evropi; 

5. poziva evropske države, naj še naprej zagotavljajo vsakršno podporo v boju proti 

terorizmu in uporabijo strog pristop doma in v tujini; 

6. pozdravlja tesno sodelovanje med državami članicami pri izmenjavi obveščevalnih 

podatkov in drugi vzajemni pomoči, katere cilj je preprečevanje prihodnjih napadov; 

7. izraža globoko zaskrbljenost, ker so bili glavni akterji pariških napadov domnevno 

državljani države Evropske unije in zato poziva k nadaljnjim prizadevanjem držav 

članic za boj proti radikalizaciji, zlasti mladih, in za nadzor prenosa orožja in eksploziva 

ter nadzor gibanja terorističnih osumljencev; 

8. opozarja države členice, naj uskladijo sodelovanje na področju varnosti in obrambe v 

okviru Nata, ki za svoje države članice ostaja temelj njihove kolektivne obrambe in 

okvir za njeno izvajanje; 

9. poziva vse države članice, naj okrepijo sodelovanje z zvezo Nata in v okviru te zveze, 

da bi jo oživili kot glavni instrument za mednarodno varnost in prizadevanja za 

obrambo; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 

predsedniku Evropske komisije, visoki predstavnici/podpredsednici Evropske komisije, 

generalnemu sekretarju zveze NATO ter generalnemu sekretarju OZN. 


