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Bendroji užsienio 
ir saugumo politika (BUSP)



Europos Sąjunga siekia 
stiprinti saugumą ir taiką,
plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą, 
demokratiją, įstatymo 
galią ir žmogaus teises. 
Jau nuo 8 deš. pradžios 
ES valstybės narės ėmė
tartis ir bendradarbiauti
pagrindiniais tarptautinės
politikos klausimais.



Europos Sąjunga
�

Saugumo stiprinimas

1999 m. buvo nustatyti 5 BUSP uždaviniai:

• užtikrinti Sąjungos bendrąsias vertybes – taiką,
demokratiją, įstatymo galią ir žmogaus teises;

• visokeriopai stiprinti Sąjungos saugumą;
• saugoti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą;
• skatinti tarptautinį bendradarbiavimą;
• stiprinti demokratiją ir įstatymo galią bei pagarbą

žmogaus teisėms ir laisvėms.

Svarbiausius BUSP prioritetus ir tikslus nustato ES 
valstybių narių vadovai ir užsienio reikalų ministrai.
Europos Sąjunga taip pat siunčia savo atstovus į krizių ar
konfliktų ištiktus regionus, taip užtikrindama tiesioginį
ryšį su procesais, vykstančiais tuose regionuose ir
įgydama svarbų vaidmenį pr i imant i lgalaik ius
sprendimus.

Europos Sąjunga taip pat įgyvendina Europos Saugumo
ir Gynybos Politiką (ESGP), kuri apima visus su ES
saugumu susijusius klausimus, įskaitant ir bendrąją
gynybos politiką. ES nusprendė stiprinti ESGP, vykdant
krizių valdymo užduotis (Petersbergo misijas). Tai 
humanitarinės pagalbos ir gelbėjimo darbų, taikos
palaikymo užduotys ir užduotys kovinėms pajėgoms,
vadinamosioms greitojo reagavimo pajėgoms.



Europos socialistai
�

Prioritetas konfliktų prevencijai

Europos socialistų prioritetas – konfliktų prevencija, 
daugiausia pagrįsta ekonominiu bendradarbiavimu,
humanitarine pagalba ir atstatymo darbais.

Europos socialistams žmogaus teisių ir demokratijos 
skleidimas yra vienas iš svarbiausių uždavinių 
parlamentiniame darbe.

Europos socialistai tvirtai palaiko kiekvieną nusiginklavimo
link vedančią pastangą, kuri reikštų mažėjančią 
branduolinę grėsmę. Europos socialistai taip pat siekia
pašalinti riziką, kurią kelia minų, šaunamųjų ginklų, 
balistinių raketų, ir cheminio ir biologinio ginklų skaičiaus
augimas.



Ateities perspektyvos
�

Pagrindinis vaidmuo tarptautinėje
arenoje

Išsiplėtusiai ES teks vienas iš svarbiausių vaidmenų
pasaulyje, plėtojant ir stiprinant europietiškąsias 
vertybes, tokias kaip taika, demokratija, tarptautinis 
bendradarbiavimas, įstatymo galia ir žmogaus teisės.

Reikalinga ir bendroji užsienio politika, galėsianti spręsti
vienai šaliai neišsprendžiamas grėsmes, kaip terorizmas
ir masinio naikinimo ginklų skaičiaus augimas.

ES sprendimus užsienio politikos srityje daugiausia 
vienbalsiai priima ES šalių vadovai. Vadinasi, sprendimas
gali būti priimtas tik tuomet, jei tam; pritaria visos šalys
nepriklausomai nuo jų dydžio. Tai nuostata, kuri galios ir
ES po plėtros proceso. Taigi, kartu dirbančios ES šalys
turi unikalią galimybę užtikrinti savąsias vertybes 
tarptautinėje arenoje – atskiros valstybės negalėtų to
padaryti.



Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą bendroje užsienio ir saugumo politikos
srityje galite rasti šiuose tinklapiuose:

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe 
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.lsdp.lt


