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Spoločná zahraničná
a bezpečnostá politika



Európska únia sa usiluje 
o posilnenie bezpečnosti,
mieru, medzinárodnej 
spolupráce, demokracie,
vlády zákona a ľudských
práv. Od začiatku 
sedemdesiatych rokoch
začali členské krajiny 
konzultovať a vzájomne
spolupracovať v hlavných
medzinárodnopolitických
záležitostiach.



Európska únia
�

Posilniť bezpečnosť   

Päť hlavných cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky prijala EÚ v r. 1999:

• chrániť spoločné hodnoty mieru, demokracie, vlády
zákona a ľudských práv       

• posilniť bezpečnosť Únie všetkými spôsobmi      
• zachovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť
• prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu     
• posilniť demokraciu a vládu zákona a dodržiavanie

ľudských práv a slobôd.

Hlavné priority a ciele spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky určujú hlavy štátov a ministri
zahraničných vecí členských krajín EÚ.

EÚ tiež menovala svojho vysokého predstaviteľa pre 
krízové a konfliktné oblasti. Ten zabezpečuje priame 
prepojenie na vývoj v danej oblasti a zároveň umožňuje
EÚ zohrať aktívnu úlohu pri dlhodobých riešeniach.

EÚ sa zároveň zúčastňuje na budovaní európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá sa týka jej
bezpečnosti, vrátane spoločnej obrannej politiky. EÚ
rozhodla o posilnení európskej bezpečnostnej a obrannej
politiky prostredníctvom úloh krízového manažmentu
(tzv. Petersberské úlohy). Ide o humanitárnu pomoc,
záchranárske úlohy, udržiavanie mieru a špeciálne bojové
jednotky – Jednotky rýchleho nasadenia.  



Európski socialisti
�

Hlavná priorita – predchádzanie
konfliktom

Najvýznamnejšou prioritou európskych socialistov je 
predchádzanie konfliktom najmä prostredníctvom 
ekonomickej spolupráce, humanitárnej pomoci a pomoci
pri obnove krajín.

Európski socialisti považujú posilnenie dodržiavania
ľudských práv a demokracie za jednu z hlavných priorít
svojho pôsobenia v Európskom parlamente.

Európski socialisti jednoznačne podporujú všetko úsilie
vedúce k odzbrojeniu, čo by znamenalo koniec jadrovej
hrozby. Európski socialisti sa tiež zasadzujú za odstránenie
rizík, ktoré predstavuje šírenie mín, malých zbraní, 
balistických raketových technológií a chemických a 
biologických zbraní. 



Prínosy pre budúcnosť
�

Najsilnejší aktér 
na medzinárodnej scéne                

Rozšírená únia bude jedným z najsilnejších svetových
aktérov, ktorý dokáže posilniť hodnoty mieru, demokracie,
medzinárodnej spolupráce, vlády zákona a ľudských
práv. 

Spoločná zahraničná politika je potrebná aj pri odstraňovaní
novodobých hrozieb, akou je terorizmus alebo šírenie
zbraní hromadného ničenia, t. j. problémy, ktoré 
jednotlivé krajiny samostatne nevyriešia.

Rozhodnutia EÚ ohľadom zahraničnej politiky prijímajú
hlavy štátov všetkých členských krajín EÚ jednomyseľne.
To znamená, že rozhodnutie možno prijať iba vtedy, ak
má podporu všetkých krajín, bez ohľadu na ich veľkosť.
Toto pravidlo bude platiť aj v rozšírenej Európskej únii. 

Spolupracujúce krajiny tak majú jedinečnú možnosť
uchrániť svoje vlastné hodnoty na medzinárodnej scéne,
čo by na individuálnej báze nebolo možné.



Ďalšie informácie o tom, čo robia európski 
socialisti v oblasti spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky, nájdete na týchto 
internetových stránkach:
�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.sdl.sk


