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Pи та ње кон тро ле без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ јед но 
је од кључ них пи та ња ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ. Спољ на 

и без бед но сна по ли ти ка ЕУ од у век су сма тра не као «спе ци фич на 
област» ко ја тре ба да по се ду је од ре ђе ни сте пен флек си бил но сти 
и тај но сти, и да за др жи ме ђу вла дин ка рак тер, упр кос тен ден ци-
ји раз во ја су пра на ци о нал но сти у дру гим по ли ти ка ма ЕУ. Оту да се 
мо же за кљу чи ти да де мо крат ски ле ги ти ми тет ове по ли ти ке тре ба 
да бу де обез бе ђен на на ци о нал ном ни воу. Из те пер спек ти ве, по-
ста вља се пи та ње за што је уоп ште по треб но раз ма тра ти пи та ње 
пар ла мен тар не кон тро ле ове по ли ти ке  и на ни воу ЕУ. Не ко ли ко 
раз ло га ука зу је на ову по тре бу. Пр во, пар ла мен тар на кон тро ла, ко-
ја је кључ ни аспе кат де мо крат ске кон тро ле, ути че на кре ди би ли тет 
ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра. За јед нич ка спољ на, без бед но сна и 
од брам бе на по ли ти ка ЕУ укљу чу је про мо ци ју де мо крат ске прак се 
из ван сво је те ри то ри је, што под ра зу ме ва и де мо крат ску кон тро лу, 
та ко да EУ не мо же се би да “при у шти” од су ство де мо крат ске кон-
тро ле ове по ли ти ке. Дру го, иако сва ка др жа ва чла ни ца од лу чу је да 
ли ће по сла ти сна ге за не ку ми си ју ЕУ, од лу ка о от по чи ња њу не ке 
ми си је у окви ру за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
до но си се на ни воу ЕУ. Да кле, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка 
ЕУ под ра зу ме ва упра вља ње на два ни воа, на ци о нал ном и европ-
ском. 

Иако за ми шљен као но си лац “де мо крат ског ле ги ти ми те та” у 
ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, Европ ски пар ла мент има огра ни-
че ну уло гу и ути цај на по ли ти ку и усва ја ње ака та у оба сти спољ не, 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Ме ђу тим, мар ги на ли за ци-
ја уло ге Пар ла мен та ни је на до ме ште на ак тив ним уче шћем на ци о-
нал них пар ла ме на та у де мо крат ској кон тро ли ове по ли ти ке. Сто га 
по сто ји дво стру ки де мо крат ски де фи цит у про це су пар ла мен тар не 
кон тро ле спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Аутор сма тра да од-
ред бе Ли са бон ског уго во ра, и по ред не ких но ви на, не ме ња ју су-
штин ски ства ри, те да и да ље по сто ји “пра зни на” у де мо крат ској 
кон тро ли ове по ли ти ке. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр-
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вом де лу, аутор ана ли зи ра уло гу Европ ског пар ла мен та у про це су 
де мо крат ске кон тро ле спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, док ће 
дру ги део би ти по све ћен уло зи и огра ни че њи ма на ци о нал них пар-
ла ме на та у кон тро ли ове по ли ти ке. За кљу чу је се да по сто ји па ра-
докс у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, јер спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ има за циљ да про мо ви ше раз вој и ја ча њеде мо кра-
ти је и прав не др жа ве, а исто вре ме но при су ству је мо дво стру ком 
де мо крат ском де фи ци ту у про це су пар ла мен тар не кон тро ле ове 
по ли ти ке ЕУ.

УЛОГАЕВРОПСКОГПАРЛАМЕНТАУОБЛАСТИ
ЗАЈЕДНИЧКЕБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

Пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра, чла ном 21 Уго-
во ра о ЕУ уста но вље не су две вр сте овла шће ња Европ ског пар ла-
мен та ка да је реч о за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци 
(ЗСБП). С јед не стра не, ра ди се о пра ву да бу де кон сул то ван о “нај-
ва жни јим пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма” ове по ли ти ке, и 
са дру ге, о пра ву да упу ти пи та ња или фор му ли ше пре по ру ке Са ве-
ту и Ви со ком пред став ни ку за ЗСБП. Пре ма од ред ба ма овог чла на, 
пред сед ни штво је има ло оба ве зу да кон сул ту је ЕП о нај ва жни јим 
пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке и да се ста ра да се ста во ви Европ ског пар ла мен та 
раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом. Та ко ђе, пред сед ни штво и Ко-
ми си ја тре ба ли су да ре дов но ин фор ми шу Европ ски пар ла мент о 
раз во ју спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Ме ђу тим, при ме на овог 
чла на оста вља ла је Са ве ту ми ни ста ра зна ча јан про стор за “ма не-
ври са ње” ка да је реч о ње го вим оба ве за ма пре ма Европ ском пар ла-
мен ту.1) У прак си, ак тив ност Са ве та ми ни ста ра се сво ди ла на ис пу-
ње ње фор мал не оба ве зе ин фор ми са ња Пар ла мен та, а не на за сни-
ва ње кон струк тив ног ди ја ло га са овом ин сти ту ци јом. Углав ном се 
ра ди ло о кон сул та ци ја ма aposteriori, по што ни је би ло пред ви ђе но 
да Са вет кон сул ту је Пар ла мент пре до но ше ња не ке од лу ке у обла-
сти спољ не по ли ти ке и без бед но сти.2) Ипак, Пар ла мент је на сто-

1) Flo ri ka Fink-Ho o i jer, “The Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy of the Euro pean Union”, 
EuropeanJournalofInternationalLaw, vol. 5, n° 2, 1994, p. 193.

2) Пар ла мент је у 2003. го ди ни из ра зио не за до вољ ство ра дом Са ве та, ис ти чу ћи да из ве-
штај ко ји је Са вет до ста вио Пар ла мен ту за 2002. го ди ну не мо же да пред ста вља осно ву 
кон струк тив ног ди ја ло га из ме ђу две ин сти ту ци је, јер са др жи са мо на бра ја ње ак ци ја 
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јао да на по сре дан на чин вр ши ути цај на про цес ЗСБП-а, на ро чи то 
кроз ак тив ност Ко ми си је за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, за јед-
нич ку без бед ност и од брам бе ну по ли ти ку, ко ја пред ста вља основ-
ни оквир Пар ла мен та за пи та ња за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, и ко ја до но си ре зо лу ци је и из ве шта је о овој по ли ти ци. 
Исто та ко, Европ ски пар ла мент је раз вио ре дов не кон так те са ин-
сти ту ци ја ма ЕУ за ду же ним за спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, ка-
ко би оства рио сво је пра во на ин фор ми са ност у овој обла сти. Ово 
се по себ но од но си ло на Ви со ког пред став ни ка за ЗСБП и ко ме са ра 
за спољ не по сло ве, ко ји су по ка за ли во љу да ин фор ми шу Пар ла-
мент о овој обла сти на мно го де таљ ни ји и пре ци зни ји на чин не го 
ми ни стри ино стра них по сло ва у Са ве ту ми ни ста ра.3) Та ко ђе, Пар-
ла мент је раз вио ре дов ну са рад њу са Европ ском ко ми си јом, за сно-
ва ну на раз ме ни ин фор ма ци ја пу тем усме них и пи са них пи та ња и 
од го во ра, и на ме сеч ном ди ја ло гу из ме ђу пред сед ни ка Европ ског 
пар ла мен та, пред сед ни ка Ко ми си је и пред сед ни ка Са ве та ми ни-
ста ра, то ком сед ни ца ко је се у Парлaменту одр жа ва ју сре дом.4)

Та ко ђе, пре ма чла ну 21 Уго во ра о ЕУ, Европ ски пар ла мент мо-
гао је да по ста вља пи та ња, фор му ли ше пре по ру ке, и да рас пра вља, 
јед ном го ди шње, о оства ре ном на прет ку у спро во ђе њу за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке. У обла сти без бед но сне и од брам-
бе не по ли ти ке ЕУ, уло га Пар ла мен та је би ла знат но огра ни че на у 
од но су на спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ,5) пре вас ход но због 
то га што од ред бе о без бед но сној по ли ти ци ни су би ле уне те у уго-
вор из Ни це, што је зна чи ло да ор га ни ко ји су фор ми ра ни у до-
ме ну ове по ли ти ке ни су има ли ни ка кву оба ве зу пар ла мен тар ног 
ин фор ми са ња и кон сул то ва ња. Oва прав на не до след ност Уго во ра 
из Ни це је за па њу ју ћа, бу ду ћи да је Европ ски са вет утвр дио да је 

ко је је Са вет пред у зео, а не по ли тич ке про це не, и не до вољ но је усме рен на фи нан сиј ске 
им пли ка ци је спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ви де ти: Rap port sur le rap port an nuel 
du Con seil au Par le ment européen sur les prin ci pa ux aspects et les cho ix fon da men ta ux de 
la PESC, y com pris le urs im pli ca ti ons fi nan ciè res po ur le bud get général des Com mu na utés 
européen nes, Do cu ment A5-0348/2003, 8 oc to bre 2003.

3) Ar min Laschet, “Par li a men ta ri sa tion of the Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, Ge ne va 
Cen ter for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces (DCAF), WorkingPaper n° 82, 2002, p. 
4.

4) Wol fgang Wes sels, “The Par li a men tary Di men sion of CFSP/ESDP – Op ti ons for the Euro-
pean Con ven tion”, Study sub mit ted for the Euro pean Par li a ment, Bru xel les, TEP SA, 2002, 
p. 93.

5) Gi o van na Bo no, “The Euro pean Con ven tion and Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy : Mo-
re De fen ce, Less Se cu rity”, PeaceStudiesPapers, Wor king Pa per 7, 2004, http://www.brad.
ac.uk/acad/pubs/pdf.
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без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ са став ни део за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке. Да кле, стрикт но прав но гле да но, 
пре ма Уго во ру из Ни це, ин сти ту ци је ко је су обра зо ва не у окви ру 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ ни су пот па да ле под над ле жност Европ-
ског пар ла мен та. Ме ђу тим, у прак си, Са вет ми ни ста ра и пред сед-
ни штво ЕУ су про ши ри ли од ред бе чла на 21 Уго во ра о ЕУ и на ову 
област, те је та ко ми ни стар од бра не др жа ве ко ја је пред се да ва ла ЕУ 
ин фор ми сао Европ ски пар ла мент о вој ним аспек ти ма без бед но сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.6) Та ко ђе, Европ ски пар ла мент по се ду је 
и огра ни че ни при ступ тзв. «осе тљи вим» ин фор ма ци ја ма у обла сти 
без бед но сти и од бра не. На и ме, пре ма уго вор ним од ред ба ма (члан 
207 Уго во ра о Европ ској за јед ни ци ко ји је по стао члан 15 Уго во ра 
о функ ци о ни са њу Европ ске уни је), сва ко фи зич ко или прав но ли це 
са пре би ва ли штем у не кој др жа ви чла ни ци има пра во при сту па до-
ку мен ти ма ин сти ту ци ја, те ла и аген ци ја Уни је. Ме ђу тим, Ви со ки 
пред став ник за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку је у ју лу 
2000. го ди не до нео од лу ку о  ме ра ма за шти те кла си фи ко ва них ин-
фор ма ци ја7), и пре ма тој од лу ци, ин фор ма ци је ко је су кла си фи ко ва-
не као «très sec ret/top sec ret”8), “sec ret»9) и «con fi den tiel»10), а од но се 
се на област без бед но сти и од бра не, не мо гу би ти јав но до ступ не.11) 
Упо ре до са овом ини ци ја ти вом, Са вет ми ни ста ра је до нео од лу ку 
о по бољ ша њу ин фор ми са но сти о ра ду Са ве та и јав ном ре ги стру 
до ку ме на та Са ве та.12) Бу ду ћи да се ни јед на од ред ба у овим од лу ка-

6) Wol fgang Wag ner, “The Evo lu tion of CFSP In sti tu ti ons : Whe re Do es De moc ra tic Ac co un-
ta bi lity Stand ?”, InternationalSpectator, vol. XXXIX, n° 2, 2004, p. 56.

7) Déci sion 2000/C/239/01 du Se créta i re général du Con seil/Ha ut re présen tant po ur la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne du 27 ju il let 2000, re la ti ve aux me su res de pro tec tion des 
in for ma ti ons clas si fiées ap pli ca bles au se créta ri at général du Con seil, JournalOfficieldes
Communautéseuropéennes, n° C 239, du 23 août 2000, p. 1.

8) Ра ди се о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло да иза зо ве ве о ма озбиљ-
ну ште ту ин те ре си ма Европ ске уни је или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 
2.1 Oдлуке).

9) Реч је о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло озбиљ но да угор зи ин те-
ре се ЕУ или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 2.1).

10) Реч је о ин фор ма ци ја ма «чи је би нео вла шће но ши ре ње мо гло да ште ти ин те ре си ма ЕУ 
или јед не или ви ше ње них др жа ва чла ни ца» (чл. 2.1).

11) Ра ди се о 3% до ку ме на та из обла сти без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Не ки ауто ри на во де да 
је НА ТО (САД) ин си сти рао на огра ни че њу при сту па ин фор ма ци ја због очу ва ња вој них 
тај ни. Ви де ти: Fre de ric Jen sen, « Mi li tary Sec recy in the EU Co un cil pro vo kes le gal chal-
len ges », EuropeanSecurity Review, Oc to ber 2000, n° 2. 

12) Déci sion 2000/527/CE mo di fi ant la déci sion 93/731/CE re la ti ve à l’accès du pu blic aux do-
cu ments du Con seil et la déci sion 2000/23/CE con cer nant l’améli o ra tion de l’in for ma tion 
sur les tra va ux du Con seil et le re gi stre pu blic des do cu ments du Con seil, Journalofficieldes
Communautéseuropéennes, n° L 212, du 23 août 2000, p. 9.  
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ма ни је кон крет но од но си ла на Европ ски пар ла мент, ове од лу ке су 
би ле у су прот но сти са пра вом Пар ла мен та да бу де ин фор ми сан, те 
је ова ин сти ту ци ја под не ла ту жбу за по ни штај пред Су дом прав де 
Европ ских за јед ни ца, по зи ва ју ћи се при том на члан 207 Уго во ра 
о ЕЗ. Ре ше ње ове си ту а ци је про на ђе но је у пот пи си ва њу ме ђу ин-
сти ту ци о нал ног спо ра зу ма из ме ђу Европ ског пар ла мен та и Са ве та 
20. но вем бра 2002. го ди не, ко ји се од но сио на при ступ Пар ла мен та 
«осе тљи вим» ин фор ма ци ја ма Са ве та у обла сти без бед но сти и од-
бра не.13) Пре ма од ред ба ма овог уго во ра, пред сед ник Пар ла мен та 
или пред сед ник Ко ми си је за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, без-
бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку Пар ла мен та мо же за тра жи ти да 
пред сед ник Са ве та ми ни ста ра ЕУ или ге не рал ни се кре тар/ви со ки 
пред став ник за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ до-
ста ве Пар ла мен ту ин фор ма ци је о раз во ју у обла сти бе зеб дно сне 
и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, укљу чу ју ћи и при ступ осе тљи вим ин-
фор ма ци ја ма. Исто та ко, пред сед ник Европ ског пар ла мен та, као и 
је дан спе ци јал ни ко ми тет, ко јим пред се да ва пред сед ник Ко ми си је 
за спољ не по сло ве, људ ска пра ва, без бед но сну и од брам бе ну по-
ли ти ку, а ко ји је са ста вљен од че ти ри чла на, би ће ин фор ми са ни од 
стра не пред се да ва ју ћег Са ве та или ге не рал ног се кре та ра/ви со ког 
пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку о са-
др жа ју осе тљи вих ин фор ма ци ја ка да су ове ин фор ма ци је нео п ход-
не Пар ла мен ту за из вр ше ње овла шће ња ко ја су му по ве ре на Уго-
во ром о ЕУ. Уго вор не утвр ђу је пре ци зно обла сти у ко ји ма Са вет 
тре ба да да је осе тљи ве ин фор ма ци је Европ ском пар ла мен ту. Чи ни 
се да то укљу чу је не са мо ин фор ма ци је о вој ном већ и о ци вил-
ном упра вља њу кри за ма. Та ко ђе, уго вор пред ви ђа да ин фор ма ци је 
по ре клом из тре ћих др жа ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја мо гу 
би ти про сле ђе не Пар ла мен ту са мо уз при ста нак тих др жа ва или 
ор га ни за ци ја.14) По је ди ни ауто ри сма тра ју да овај уго вор не да је 
Пар ла мен ту пра во при сту па кла си фи ко ва ним ин фор ма ци ја ма, већ 
да је овла шће ње Са ве ту да од лу чи ка да ове ин фор ма ци је мо гу би-
ти по де ље не са Пар ла мен том, а то је он да «ка да је то нео п ход но и 

13) Ac cord in ter in sti tu ti on nel en tre le Par le ment européen et le Con seil du 20  no vem bre 2002, 
con cer nant l’accès du Par le ment européen à des in for ma ti ons sen si bles du Con seil dans 
le do ma i ne de la po li ti que de sécu rité et de défen se, Journal Officiel des Communautés
européennes, n° C 298, du 30 no vem bre 2002, p. 1.

14) Европ ска уни ја и НА ТО су та ко ђе пот пи са ли спо ра зум о без бед но сти ин фор ма ци ја 
- Ac cord en tre l’Union européen ne et l’Or ga ni sa tion du Tra ité de l’Atlan ti que Nord sur la 
sécu rité des in for ma ti ons, Journal officieldel’Unioneuropéenne, n° L 80, du 27 mars 2003, 
p. 35.
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мо гу ће има ју ћи у ви ду при ро ду и са др жај ин фор ма ци ја»15). Та ко ђе, 
овај спо ра зум до во ди до дис кри ми на ци је из ме ђу чла но ва Пар ла-
мен та, јер са мо не ко ли ко осо ба има при ступ осе тљи вим ин фор-
ма ци ја ма.16) Ре ви зи ја уго во ра је пред ви ђе на на кон две го ди не на 
зах тев Са ве та или Пар ла мен та. Ме ђу тим, и по ред не за до вољ ства 
по сла ни ка од ред ба ма овог уго во ра, Пар ла мент ни је под нео зах тев 
за ње го ву ре ви зи ју све до 2010. го ди не.

Ко је су но ви не ко је до но си Ли са бон ски уго вор? Да ли се ра ди 
о су штин ским из ме на ма овла шће ња Пар ла мен та у овој обла сти? 
На жа лост, но ви Уго вор о ЕУ је са мо ко ди фи ко вао по сто је ћу прак-
су ка да је реч о пра ву Европ ског пар ла мен та да бу де ин фор ми сан 
и кон сул то ван у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. Та ко члан 36 Уго во ра о ЕУ на во ди да «Ви со ки пред-
став ник Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку ре дов но 
кон сул ту је Пар ла мент о нај ва жни јим пи та њи ма и основ ним опре-
де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и за јед нич-
ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке и ин фор ми ше га о раз во ју 
ових по ли ти ка», те се «ста ра да се ста во ви Европ ског пар ла мен-
та раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом». Но ви на је да спе ци јал ни 
пред став ни ци мо гу та ко ђе би ти укљу че ни у про це ду ру ин фор ми-
са ња Европ ског пар ла мен та. Ка да је реч о пра ву Пар ла мен та да бу-
де кон сул то ван о спољ ној, без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци, 
Ли са бон ски уго вор оста је нео д ре ђен и не ја сан. Док за дру ге по ли-
ти ке ЕУ про це ду ра кон сул то ва ња под ра зу ме ва да се Са вет обра ти 
Пар ла мен ту за ми шље ње о не ком за ко но дав ном ак ту пре ње го вог 
усва ја ња, у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ оста је не ја сно о ком ви ду кон сул то ва ња се ра ди (ex-an te или 
еx-post), и о ко јим «нај ва жни јим пи та њи ма» и «основ ним опре де-
ље њи ма» Пар ла мент тре ба да бу де кон сул то ван.17) Члан 36 та ко-
ђе пред ви ђа да Пар ла мент два пу та го ди шње (уме сто до са да шње 
прак се јед ном го ди шње) рас пра вља о на прет ку у спро во ђе њу за-
јед нич ке спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Чи ни се 
да од ред бе Ли са бон ског уго во ра по твр ђу ју мар ги на ли за ци ју уло ге 
Пар ла мен та у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти-

15) Wol fgang Wag ner, “The De moc ra tic Con trol of Mi li tary Po wer Euro pe”, Pa per pre pa red for 
the pre sen ta tion at the Uni ver sity of Oslo, 12 April 2005.

16) Udo Di e drichs, “The Euro pean Par li a ment in CFSP: Mo re than a Mar gi nal Player?”, Inter
nationalSpectator, vol. 39, n° 2, 2004, p. 43.

17) An na Her ranz-Sur rallés, “The Con te sted ‘Par li a men ta ri sa tion’ of EU Fo re ign and Se cu rity 
Po licy”, PRIF-Re port No. 104, 2011, p. 3. 



- 262 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНИКАПАЦИТЕТИЕУ:...ДејанаМ.Вукчевић

ке, и да је чак ја ча ју.18) То по твр ђу је и усва ја ње де кла ра ци је бр. 14, 
ко ја је до да та Ли са бон ском уго во ру, у ко јој се ис ти че да «од ред бе 
ко је се од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку не 
да ју но ва овла шће ња Ко ми си ји у по гле ду до но ше ња од лу ка, ине
јачајуулогуЕвропскогпарламента». Ова де кла ра ци ја, ка ко на во де 
не ки ауто ри, ко ја ука зу је на во љу др жа ва чла ни ца да мар ги на ли-
зу ју Пар ла мент у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ, ни је са мо ве за на за про блем де мо крат ског де фи ци та, 
већ и за ме тод ин те гра ци је, јер је Пар ла мент ис кљу чен из раз во ја 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ и као су пра на ци-
о нал на ин сти ту ци ја.19)

Од лу ке у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ до-
но се се јед но гла сно на ни воу ЕУ, од стра не Са ве та ми ни ста ра ЕУ. 
Европ ски пар ла мент не ма фор мал но пра во да одо бри не ку ми си ју 
у окви ру ове по ли ти ке. Ипак, Пар ла мент, ка ко на во де не ки ауто ри, 
по се ду је од ре ђе не нео ба ве зу ју ће ме ха ни зме, пу тем ко јих мо же да 
се ак тив ни је укљу чи у про цес над гле да ња ми си ја ЕУ у окви ру без-
бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.20) При ме ра ра ди, Пар ла мент 
мо же да усво ји нео ба ве зу ју ће ре зо лу ци је и пре по ру ке пре усва ја ња 
од лу ке Са ве та о от по чи ња њу не ке ми си је, док сва ки члан Пар ла-
мен та мо же да упу ти пи сме на пи та ња Са ве ту или Ко ми си ји. Та ко-
ђе, мо гу би ти ор га ни зо ва не јав не рас пра ве са екс пер ти ма о пи та њу 
од зна ча ја за рад ко ми те та Пар ла мен та. Ипак, до са да ни јед на јав-
на рас пра ва ни је ор га ни зо ва на пре усва ја ња од лу ке о от по чи ња њу 
ми си је ЕУ.21) Још јед но зна чај но овла шће ње Пар ла мен та је мо гућ-
ност да за тра жи да за тра жи из ја ву од чла но ва Са ве та или Ко ми си-
је. На осно ву Пра вил ни ка о про це ду ри, Европ ски пар ла мент мо же 
за тра жи ти из ја ву пред њим од чла но ва Са ве та или Ко ми си је пре 
до но ше ња не ке од лу ке о от по чи ња њу ми си је, или пре сла ња вој-
них/ци вил них сна га. Та ко ђе, Пар ла мент има и од ре ђе на «posthoc» 
овла шће ња, тј. овла шће ња ко ја се од но се на си ту а ци је ка да је не ка 

18) Isa bel le Bos se-Pla tiè re, “Le Par le ment européen et la PESC/PESD: les aspects ju ri di qu es”, 
LesCahiersde l’IRSEM, n° 4, 2010, p. 39.

19) Ibid., p. 40.
20) Mic he le Co mel li, “The De moc ra tic Ac co un ta bi lity of the CSDP and the Ro le of the Euro-

pean Par li a ment”, in Et to re Gre co, Ni co le ta Pi roz zi, Ste fa no Sil ve stri (eds.), EUCrisisMa
nagement:InstitutionsandCapabilitiesin theMaking, In sti tu to Af fa ri In ter na zi o na li, 2010, 
p. 87.

21) Hans Born, Alex Dow ling, Te o do ra Fu i or, Su za na Ga vri le scu, ParliamentaryOversightof
Civilianand MilitaryESDPMissions:TheEuropeanandNational Levels, Euro pean Par li a-
ment, Brus sels, 2007, p. 12.
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ми си ја у окви ру спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке већ 
за по че та. То су ре зо лу ци је, пре по ру ке и ми шље ња о кон крет ним 
вој ним и ци вил ним ми си ја ма, го ди шњи из ве шта ји, као и пра ла-
мен тар не по се те сна га ма ЕУ.22)

Не што зна чај ни ју уло гу Европ ског пар ла мен та мо же мо за па-
зи ти у бу џет ској обла сти.  Бу џет за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке об у хва та ад ми ни стра тив не и опе ра тив не тро шко ве. Ад-
ми ни стра тив ни тро шко ви су тро шко ви ин сти ту ци ја ко ји на ста ју на 
осно ву од лу ка ко је се од но се у обла сти за јед нич ке спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, и они су па да ли на те рет бу џе та Европ ских 
за јед ни ца. Ка да је реч о опе ра тив ним тро шко ви ма, 16. ју ла 1997. 
го ди не за кљу чен је уго вор о фи нан си ра њу за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ из ме ђу Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми си-
је23), ко јим је пред ви ђе но да опе ра тив ни тро шко ви бу ду фи нан си ра-
ни из бу џе та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет не утвр ди дру-
га чи је. Уго вор је та ко ђе пред ви ђао да су опе ра тив ни тро шко ви они 
тро шко ви ко је не про ис ти чу ис кљу чи во из уго вор них од ред би, и да 
Пар ла мент има пра во над гле да ња из но са ових тро шко ва и њи хо ву 
по де лу. У том сми слу, пред ви ђе на је спо ра зум на про це ду ра из ме ђу 
Пар ла мен та и Са ве та, са ци љем да се по стиг не до го вор из ме ђу ове 
две ин сти ту ци је о ви си ни опе ра тив них тро шко ва и њи хо вој по де-
ли. У слу ча ју да не до ђе до до го во ра из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та, 
по след њу реч у про це ду ри има Пар ла мент24). Уго вор из Ам стер да-
ма пре у зео је од ред бе овог уго во ра и унео их у члан 28 Уго во ра о 
ЕУ. Пре ма овом чла ну, опе ра тив ни тро шко ви су би ли по кри ве ни из 
бу џе та Европ ских за јед ни ца, осим ако Са вет дру га чи је не од лу чи. 
Тро шко ви ко ји су се од но си ли на ак тив но сти по ве за не са вој ним 
пи та њи ма или до ме ном од бра не по кри ва ли су се из на ци о нал них 
бу џе та. Та ко ђе, Пар ла мент, Са вет и Ко ми си ја су 6. ма ја 1999. го ди-
не пот пи са ли но ви спо ра зум о по бољ ша њу бу џет ске про це ду ре25), 
ко ји је пред ви ђао да ин сти ту ци је по стиг ну до го вор, сва ке го ди не, 

22) Ibid., p. 14.
23) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 16 ju il let 1997 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la 

Com mis sion européen ne re la tif à des dis po si ti ons con cer nant le fi nan ce ment de la po li ti que 
étrangère et de sécu rité com mu ne, JournalOfficieldesCommunautéseuropéennes, n° C 286, 
du 22 sep tem bre 1997, p. 80.

24) Ge or ges Bert hu, Do mi ni que So uc het, Le traitéd’Amsterdam, contre ladémocratie.Texte
intégral comparéetcommenté, Pa ris, François-Xa vi er de Gu i bert, 1998, p. 253.

25) Ac cord in ter in sti tu ti on nel du 6 mai 1999 en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com-
mis sion européen ne sur la di sci pli ne budgéta i re et l’améli o ra tion de la procédu re budgéta i re, 
JournalOfficieldesCommunautés européennes, n° C 172 du 18 juin 1999, p. 1.
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око ви си не опе ра тив них тро шко ва и њи хо ве по де ле. У слу ча ју да 
се до го вор не по стиг не, Пар ла мент и Са вет су тре ба ли да при хва те 
ви си ну бу џе та за прет ход ну го ди ну.

Што се ти че Ли са бон ског уго во ра, члан 41 Уго во ра о ЕУ ис ти-
че да опе ра тив ни тро шко ви пот па да ју под бу џет Уни је, осим тро-
шко ва ко ји про ис ти чу из ме ра вој не или од брам бе не при ро де, и 
слу ча је ва у ко ји ма Са вет дру га чи је од лу чи. У слу ча ју без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ, тро шко ви за вој не опе ра ци је се фи нан си ра ју из на ци-
о нал них бу џе та, из у зев за јед нич ких тро шко ва, за ко је је пред ви ђен 
по се бан ме ха ни зам, на зван «At he na»26), за ду жен за упра вља ње за-
јед нич ких тро шко ва вој них опе ра ци ја ЕУ. Циљ ус по ста вља ња овог 
ме ха ни зма је, са јед не стра не, да се обез бе ди фи нан си ра ње ли сте 
за јед нич ких тро шко ва пу тем на ци о нал них кон три бу ци ја утвр ђе-
ним по од ре ђе ном «кљу чу» на ци о нал ног бру то про из во да, и са 
дру ге стра не, да се упра вља пре фи нан си ра њем од ре ђе них ин ди ви-
ду ал них тро шко ва.27) У фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ, Европ-
ски пар ла мент не ма ни ка квих овла шће ња. Ме ђу тим, без бед но сна 
по ли ти ка ЕУ укљу чу је и ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма, што 
Европ ском пар ла мен ту пру жа мо гућ ност да се зна чај ни је ан га жу је 
у про це су, јер фи нан си ра ње ци вил них ми си ја спа да у бу џет ЕУ.28) 
Ком би на ци ја ци вил них и вој них сред ста ва зах те ва ко ри шће ње ко-
му ни тар ног бу џе та, и то пред ста вља при ли ку за Пар ла мент да уче-
ству је у ре а ли за ци ји без бед но сне по ли ти ке ЕУ. 

Ка да је реч о фи нан си ра њу вој них опе ра ци ја ЕУ, ме ха ни зам 
«At he na» ни је без не до ста та ка, јер овај вид фи нан си ра ња сме шта 
вој не опе ра ци је у ко лек тив ни бу џет, ко ји је ипак за сно ван на ме ђу-
вла ди ној са рад њи, што ума њу је зна чај и уло гу Ко ми си је и Пар ла-
мен та, јер Ви со ки пред став ник за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку и ко ман дант опе ра ци је пред ста вља ју у овом слу ча ју «за-
јед нич ки ин те рес». По сто ја ње три на чи на фи нан си ра ња (ко му ни-
тар ни бу џет, «At he na» и на ци о нал ни бу џе ти) чи ни вој не опе ра ци је 

26) Déci sion 2004/197/PESC du Con seil du 23 févri er 2004 créant un méca ni sme de ge stion du 
fi nan ce ment des coûts com muns des opéra ti ons de l’Union européen ne ayant des im pli ca ti-
ons mi li ta i res ou dans le do ma i ne de la défen se, JournalOfficieldel’Unioneuropéenne, n° 
L 63, du 28 févri er 2004, p. 68.

27) Де ја на Вук че вић, «Фи нан си ра ње без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ», Српскапо
литичкамисао, вол. 26, бр. 4, 2009, стр. 247.

28) Ro bert Cu tler, Ale xan der Von Lin gen, “The Euro pean Par li a ment and Euro pean Union Se cu-
rity and De fen ce Po licy”, EuropeanSecurity, vol. 12, n° 2, 2003, p. 14.
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ЕУ по при штем зна чај них по ли тич ких иза зо ва.29) Та ко је Пар ла-
мент у ви ше на вра та ис ти цао нео п ход ност да за јед нич ки тро шко ви 
у окви ру вој них опе ра ци ја бу ду фи нан си ра ни из ко му ни тар ног бу-
џе та, а не из ко лек тив ног бу џе та др жа ва чла ни ца.30) Ме ђу тим, овај 
зах тев ни је при хва ћен при ли ком за кљу че ња спо ра зу ма са Са ве том 
17. ма ја 2006. го ди не, ко ји је за др жао раз ли ке у фи нан си ра њу из-
ме ђу вој них и ци вил них опе ра ци ја ЕУ. Ипак, не мо же се по ре ћи ни 
зна чај на уло га Пар ла мен та у по гле ду ад ми ни стра тив них тро шко ва 
ве за них за но ве по ли тич ко-вој не ор га не у окви ру без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ. То је и је ди ни на чин да Пар ла мент кон-
тро ли ше без бед но сну по ли ти ку ЕУ. 

Ме ђу ин сти ту ци о нал ни спо ра зум Пар ла мен та, Са ве та и Ко ми-
си је о бу џет ској ди сци пли ни и до бром фи нан сиј ском упра вља њу од 
17. ма ја 2006. го ди не31) до пу њу је спо ра зум из 1999. го ди не, и пред-
ви ђа оба ве зу Са ве та да сва ка три ме се ца до ста вља Пар ла мен ту до-
ку мент о фи нан сиј ксим ак ци ја ма за област ЗСБП-а, укљу чу ју ћи и 
ци вил не ми си је у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Та ко ђе, сва ки пут ка да Са вет до не се од лу ку о по ве ћа њу тро шко ва у 
овој обла сти, он у ро ку од пет да на мо ра о то ме да оба ве сти Пар ла-
мент. Пред ви ђе но је и одр жа ва ње тзв. за јед нич ких кон сул та тив них 
са ста на ка из ме ђу Пар ла мен та и Са ве та нај ма ње пет пу та го ди шње, 
са ци љем да се Пар ла мент ин фор ми ше о фи нан сиј ском пла ни ра њу 
и тро шко ви ма ЗСБП-а.

УЛОГАНАЦИОНАЛНИХПАРЛАМЕНАТА
УОБЛАСТИЗАЈЕДНИЧКЕБЕЗБЕДНОСНЕ

ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕЕУ

За раз ли ку од Европ ског пар ла мен та ко ји има при ви ле го ван 
по ло жај у обла сти при сту па ин фор ма ци ја ма ко ји се од но се на 
спољ ну, без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, али исто вре ме но 
и ма ло фор мал них овла шће ња у по гле ду де мо крат ске кон тро ле ове 
по ли ти ке, на ци о нал ни пар ла мен ти, ко ји су од го вор ни за кон тро лу 
од лу ка ко је су до не те у обла сти ме ђу вла ди не са рад ње на ни воу ЕУ 

29) Jo si a ne Auvret-Finck, «Les moyens de la for ce armée», in Loïc Azo u lai, La u ren ce Bur gor-
gue-Lar sen (dir.), L’autoritédel’Unioneuropéenne, Bruylant, Bru xel les, 2006, p. 203.

30) An dré Du mo u lin, “Le Par le ment européen et la PESD”, LesCahiersduRMES, vol. IV, n° 2, 
2008, p. 48.

31) Ac cord in ter in sti tu ti on nel en tre le Par le ment européen, le Con seil et la Com mis sion sur la 
di sci pli ne budgéta i re et la bon ne ge stion fi nan ciè re, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, 
n° C 139, du 14 juin 2006, p. 1.
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(а то је и без бед но сна по ли ти ка ЕУ), не ма ју ди рек тан при ступ ин-
фор ма ци ја ма о про це су до но ше ња од лу ка на ни воу ЕУ у обла сти 
без бед но сти и од бра не. Сва ки на ци о нал ни пар ла мент је ин фор ми-
сан од стра не сво је вла де о пи та њи ма ве за ним за без бед но сну по-
ли ти ку ЕУ. Да кле, на ци о нал ни пар ла мен ти не при ма ју ди рект но 
ин фор ма ци је о при пре ми од лу ка и ми шље ња дру гих вла да и њи-
хо вих пар ла ме на та, јер не по сто ји ме ха ни зам ко ји би им омо гу ћио 
да ко лек тив но са ра ђу ју са европ ским ин сти ту ци ја ма и да ди рект но 
при ма ју ин фор ма ци је о од лу чи ва њу у обла сти без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ. Та ко они не мо гу да има ју све о бу хват ни пре глед по ли-
ти ке во ђе не на европ ском ни воу, што их ста вља у си ту а ци ју да се 
из ја шња ва ју о фи нан сиј ским до при но си ма сво је зе мље у слу ча ју 
јед не вој не ми си је пред у зе те у окви ру ЕУ, као и о сла њу тру па, 
а да при том не ма ју ди рек тан при ступ ин фор ма ци ја ма о европ ској 
без бед но сној по ли ти ци и ње ном раз во ју. Ка ко он да на ци о нал ни 
пар ла мен ти, ко ји де лу ју не за ви сно је дан од дру гог, мо гу ефи ка сно 
да кон тро ли шу вла де ко је за јед но са ра ђу ју на европ ском ни воу? 
Оту да је при ме тан «де мо крат ски па ра докс» у ин сти ту ци о нал ном 
си сте му ЕУ. На и ме, на ци о нал ни пра ла мен ти од лу чу ју о фи нан сиј-
ским и дру гим сред стви ма ко је су нео п ход не за за јед нич ку спољ ну, 
без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ, али они не по се ду ју ни 
од го ва ра ју ћу струк ту ру (не по сто ји ме ђу пар ла мен тар ни ор ган на 
ни воу ЕУ ко ји би уста но вио ди ја лог из ме ђу на ци о нал них пар ла-
ме на та), ни при ступ ин фор ма ци ја ма (не по сто ји ре до ван ди ја лог 
са ор га ни ма ЕУ), ко ји су им нео п ход ни у вр ше њу кон тро ле над 
сво јим вла да ма. С дру ге стра не, Европ ски пар ла мент има пра во да 
бу де ин фор ми сан и кон сул то ван о раз во ју ове по ли ти ке ЕУ, али не 
и да гла са о вој ним бу џе ти ма др жа ва чла ни ца.

Мо де ли уче шћа на ци о нал них пар ла ме на та у про це ду ри до но-
ше ња од лу ка о сла њу вој них сна га су ве о ма раз ли чи ти у др жа ва ма 
чла ни ца ма ЕУ. Ове раз ли ке оне мо гу ћа ва ју раз вој за јед нич ких ми-
ни мал них стан дар да за пар ла мен тар но уче шће у од лу ка ма о сла њу 
вој них сна га на ни воу ЕУ у окви ру ње не без бед но сне по ли ти ке. 
Мо гу се раз ли ко ва ти нај ма ње че ти ри мо де ла па ра ла мен тар ног уче-
шћа у др жа ва ма чла ни ца ма. На јед ном по лу се на ла зе др жа ве у 
ко ји ма пар ла мен ти не ма ју ни ка кву уло гу у про це су од лу чи ва ња о 
ми си ја ма у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (Бу-
гар ска, Ру му ни ја, Грч ка), док су на дру гом по лу др жа ве у ко ји ма 
су пар ла мен ти укљу че ни још у по чет ној фа зи про це са од лу чи ва-
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ња и мо гу да за тра же од вла де да усво ји од ре ђе ну по зи ци ју већ 
то ком пре го во ра о евен ту ал ној ми си ји ЕУ, тј. пре усва ја ња од лу ке 
о не кој ми си ји од стра не Са ве та ЕУ. То је слу чај са Фин ском, Лук-
сем бур гом и Швед ском. Из ме ђу ова два крај ња по ла на ла зе се др-
жа ве ко је у ко ји ма је нео п ход на са гла сност пар ла мен та за од лу ку 
о сла њу вој них сна га у ми си ја ма ЕУ (Аустри ја, Не мач ка, Ки пар, 
Че шка, Есто ни ја, Ир ска, Хо лан ди ја, Шпа ни ја), као и др жа ве у ко ји-
ма пар ла мен ти мо гу рас пра вља ти о овом пи та њу, али вла де не ма ју 
оба ве зу да при хва те од лу ке пар ла мен та, и то је слу чај са Фран цу-
ском, Ве ли ком Бри та ни јом, Пор ту га ли јом, Бел ги јом и Пољ ском.32) 
При ме ра ра ди, у Фран цу ској, члан 35 Уста ва зах те ва гла са ње пар-
ла мен та (про стом ве ћи ном) о об ја ви ра та, али Устав не др жи ни јед-
ну од ред бу о оба ве зи вла де пре ма пар ла мен ту ка да је реч о сла њу 
вој них сна га. Слич на си ту а ци ја је и у Ве ли кој Бри та ни ји, где не 
по сто је устав не од ред бе о оба ве зи вла де пре ма пар ла мен ту.33) 

Раз ли ке из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ у по гле ду уло ге на ци о нал-
них пар ла ме на та у обла сти без бед но сти и од бра не оне мо гу ћа ва ју 
раз вој за јед нич ких ми ни мал них стан дар да за пар ла мен тар но уче-
шће у од лу ка ма о сла њу вој них сна га на ни воу ЕУ у окви ру ње не 
без бед но сне по ли ти ке.34) Евро пе и за ци ја обла сти без бед но сти и од-
бра не, тј. тран сфер из вр шних функ ци ја на ни во ЕУ, ни је био пра-
ћен ја ча њем уло ге на ци о нал них пар ла ме на та. Оту да за го вор ни ци 
иде је да уче шће др жа ва у про це су од лу чи ва ња на ме ђу на род ном 
ни воу ја ча не за ви сност на ци о нал не вла де пре ма до ма ћим ак те ри ма 
ви де  «евро пе и за ци ју» без бед но сне по ли ти ке ЕУ као основ ни фак-
тор сма ње ња пар ла мен тар не кон тро ле на на ци о нал ном ни воу.35) 
Дру гим ре чи ма, ме ђу на род но пре го ва ра ње, ка ко ис ти чу пред став-
ни ци ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, на ру ша ва рав но-
те жу из ме ђу пар ла мен та и из вр шне вла сти, јер, ка да се уста но ви 
ком про мис из ме ђу на ци о нал них вла да на ме ђу на род ном ни воу, на-
ци о нал ни пар ла мен ти, чак и они ко ји има ју зна чај ну уло гу, те шко 

32) Dirk Pe ters, Wol fgang Wag ner, Ni co le De i tel hoff, “Par li a ments and Euro pean Se cu rity Po-
licy. Map ping the par li a men tary fi eld”, in Dirk Pe ters, Wol fgang Wag ner, Ni co le De i tel hoff 
(eds.), TheParliamentaryControlof EuropeanSecurityPolicy, ARE NA Re port No 7/08, 
2008, pp. 11-12.

33) As semblée de l’Union de l’Euro pe oc ci den ta le, “Le contrôle des par le ments na ti o na ux sur 
l’in ter ven tion à l’étran ger des for ces armées en gagées dans les mis si ons in ter na ti o na les: état 
de légi sla tion”, Do cu ment A/1762, 4 décem bre 2001, par. 25.

34) Wol fgang, Wag ner, “The De moc ra tic Le gi ti macy of Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy”, 
Papieroccasionnel,  n° 57, 2004, p. 17.

35)  Mat hi as Ko e nig-Ar chi bu gi, “The De moc ra tic De fi cit of EU Fo re ign and Se cu rity Po licy”, 
InternationalSpectator, n° 4, 2002, pp. 61-73.



- 268 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНИКАПАЦИТЕТИЕУ:...ДејанаМ.Вукчевић

мо гу да бло ки о ра ју или из ме не од лу ке по стиг ну те на ме ђу на род-
ном ни воу36)

Ко лек тив но пред ста вља ње на ци о нал них пар ла ме на та се на ме-
ће као јед но од ре ше ња ко је би мо гло да оја ча њи хо ву уло гу у кон-
тро ли без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Још је Уго во ром из Ам стер да ма, 
у по себ ном про то ко лу, уста но вље на са рад ња на ци о нал них пар ла-
ме на та у окви ру тзв. Кон фе рен ци је ор га на спе ци ја ли зо ва них за ко-
му ни тар не по сло ве (CO SAC). Овај ор ган је тре ба ло да пред ста вља 
фо рум за ди ску си ју и да ја ча са рад њу из ме ђу на ци о нал них пар ла-
ме на та, али ни је ус пео да омо гу ћи ко лек тив но из ра жа ва ње ори јен-
та ци ја на ци о нал них пар ла ме на та, бу ду ћи да су се ње го ви до при но-
си (де кла ра ци је) од но си ли на оп шта по ли тич ка пи та ња око ко јих 
су на ци о нал ни пар ла мен ти већ има ли слич на ми шље ња.37) Што се 
ти че Европ ског пар ла мен та, ње го во де ло ва ње би ло је усме ре но на 
по бољ ша ње раз ме на ин фор ма ци ја са на ци о нал ним пар ла мен ти ма 
о без бед но сној по ли ти ци ЕУ. У прак си, од но си Европ ског пар ла-
мен та и на ци о нал них пар ла ме на та су огра ни че ни,  и сво де се на 
по зи ве упу ће не пред сед ни ци ма на ци о нал них ко ми те та за спољ не 
по сло ве др жа ва чла ни ца да при су ству ју сед ни ца ма Европ ског пар-
ла мен та два-три пу та го ди шње, ка ко би се ди ску то ва ло о пи та њи-
ма из обла сти без бед но сти и од бра не.38) Ови са стан ци су, ме ђу тим, 
ли ше ни од го ва ра ју ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра за пра ће ње раз-
во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ у пе ри о ди ма на кон тих са ста на ка.

Ко је су но ви не ко је до но си Ли са бон ски уго вор ка да је реч о 
уло зи на ци о нал них пар ла ме на та у обла сти спољ не, без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ? Нај пре, у по гла вљу Уго во ра о ЕУ под 
на зи вом «од ред бе о де мо крат ским на че ли ма», са др жа не су од ред бе 
и о на ци о нал ним пар ла мен ти ма. Та ко члан 12 Уго во ра о ЕУ на во-
ди да «на ци о нал ни пар ла мен ти ак тив но до при но се до бром функ-
ци о ни са њу Уни је» на не ко ли ко на чи на. Нај пре, ин сти ту ци је Уни је 
су у оба ве зи да их стал но ин фор ми шу, и да им про сле ђу ју на цр те 
за ко но дав них ака та у скла ду са Про то ко лом о уло зи на ци о нал них 
пар ла ме на та у ЕУ. За тим, на ци о нал ни пар ла мен ти се ста ра ју да се 
по шту је на че ло суп си ди јар но сти, у скла ду са про це ду ра ма пред ви-

36) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per  n° 52, 1994, p. 11.

37) Ma ria Va le ria Ago sti ni, “The Ro le of Na ti o nal Par li a ments in the fu tu re EU”, International
Spectator, vol. XXXVI, n° 4, 2001, p. 34.

38) Ca tri o na Go ur lay, Ma lin Tap pert, “Re vi sing Euro pean’s Par li a ment Scru tiny of Fo re ign Af-
fa irs and De fen ce”, EuropeanSecurityReview, n° 21, 2004.
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ђе ним у Про то ко лу о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти и про пор-
ци о нал но сти. Та ко ђе, на ци о нал ни пар ла мен ти уче ству ју у ме ха ни-
зми ма за про це ну при ме не по ли ти ка у обла сти сло бо де, без бед-
но сти и прав де, у скла ду са чла ном 70 Уго во ра о функ ци о ни са њу 
ЕУ. На ци о нал ни пар ла мен ти уче ству ју и у про це ду ра ма ре ви зи је 
уго во ра, у скла ду са чла ном 48 УЕУ, и ин фор ми са ни су о зах те ви ма 
за при сту па ње ЕУ у скла ду са чла ном 49 УЕУ.

 Ко нач но, Ли са бон ски уго вор са др жи Про то кол 1 о уло зи на-
ци о нал них пар ла ме на та у Европ ској уни ји, ко ји се из ме ђу оста лог, 
од но си и на  ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу са са Европ ским пар-
ла мен том. Та ко члан 9 Про то ко ла на во ди да Европ ски пар ла мент 
и на ци о нал ни пар ла мен ти за јед но утвр ђу ју ор га ни за ци ју и раз вој 
де ло твор не и ре дов не ме ђу пар ла мен тар не са рад ње уну тар Уни је. 
Пред ви ђе но је осни ва ње Кон фе рен ци је пар ла мен тар них од бо ра за 
по сло ве Уни је, ко ја сва ко са оп ште ње ко је сма тра упут ним мо же да 
про сле ди на раз ма тра ње Европ ском пар ла мен ту, Са ве ту и Ко ми си-
ји. Пре ма од ред ба ма чла на 10 Про то ко ла, ова кон фе рен ци ја тре ба 
и да про мо ви ше раз ме ну ин фор ма ци ја и нај бо љу прак су из ме ђу 
Европ ског пар ла мен та и на ци о нал них пар ла ме на та, као и њи хо вих 
по себ них од бо ра, те да ор га ни зу је ме ђу пар ла мен тар не кон фе рен-
ци је о по себ ним пи та њи ма, на ро чи то оних ко ја се од но се на за јед-
нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи и за јед нич ку 
без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ. Ипак, пре ма од ред ба ма 
Ли са бон ског уго во ра, за кључ ци Кон фе рен ци је не оба ве зу ју на ци о-
нал не пар ла мен те и не пре ју ди ци ра ју њи хо ве ста во ве. Да кле, члан 
9 Про то ко ла да је зна чај ни ју уло гу Европ ском пар ла мен ту, док члан 
10, на су прот то ме, ини ци ја ти ву пре пу шта на ци о нал ним пар ла мен-
ти ма. Оту да ни Ли са бон ски уго вор не пру жа ал тер на ти ву де мо-
крат ском де фи ци ту у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не 
по ли ти ке ЕУ, већ пред ви ђа мо гућ ност ус по ста вља ња ме ха ни за ма 
ме ђу пар ла мен тар не са рад ње. Ме ђу тим, утвр ђи ва ње овог ме ха ни-
зма оте жа но је због раз ли ка из ме ђу пред став ни ка на ци о нал них 
пар ла ме на та и Европ ског пар ла мен та. Ве ћи на пред став ни ка на ци-
о нал них пар ла ме на та за ла же се за њи хо ву во де ћу уло гу у окви ру 
но вог ме ха ни зма са рад ње, уз огра ни че ну уло гу Европ ског пар ла-
мен та, зах те ва ју ћи при том да се њи хо ве бу ду ће функ ци је про ши ре, 
те да, осим раз ме не ми шље ња, об у хва те и ди ја лог са од го ва ра ју ћим 
ин сти ту ци ја ма у окви ру спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке ЕУ. Ко лек тив но пред ста вља ње на ци о нал них пар ла ме на та тре-
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ба да бу де оства ре но у јед ном по себ ном ор га ну ко ји би био одво јен 
од Европ ског пар ла мен та, и ко ји би по се до вао соп стве на сред ства 
и струк ту ре ко ји би му омо гу ћа ва ли да де лу је на од го ва ра ју ћи на-
чин.39) Што се ти че Европ ског пар ла мен та, он је за у зео пот пу но 
су про тан став, сма тра ју ћи да уго вор не од ред бе не пред ви ђа ју обра-
зо ва ње ауто ном ног ме ђу пар ла мен тар ног ор га на за кон тро лу спољ-
не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, те да би ло ко ји об лик 
ме ђу пар ла мен тар не са рад ње тре ба да бу де за јед нич ки уста но вљен 
од стра не на ци о нал них пар ла ме на та и Европ ског пар ла мен та, ка ко 
је, уоста лом, и пред ви ђе но у Про то ко лу 1 Ли са бон ског уго во ра. 
По зи ци ја Пар ла мен та о пи та њу ме ђу пар ла мен тар не кон тро ле зна-
чај но је ево лу и ра ла у по след њој де це ни ји. У пр вом пе ри о ду, Пар-
ла мент је ун си сти рао да бу де укљу чен «на свим ни во и ма раз во ја 
спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, на осно ву овла шће-
ња ко ја му до де љу је Уго вор о ЕУ у обла сти за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке»40), и за ла гао се за обра зо ва ње «европ ског 
ме ђу пар ла мен тар ног ор га на у обла сти без бед но сти и од бра не», ко-
ји би био са ста вљен од пред став ни ка Европ ског пар ла мен та и на-
ци о нал них пар ла ме на та, са ци љем са рад ње око европ ских пи та ња 
од за јед нич ког ин те ре са, као и раз ме не ин фор ма ци ја и до ку ме на та. 
Ово ста но ви ште Пар ла мен та по но вље но је у ре зо лу ци ји од 21. но-
вем бра 2000. го ди не, у ко јој овај ор ган под вла чи нео п ход ност да се 
офор ми ме ђу пар ла мен тар ни ор ган за без бед но сну по ли ти ку ЕУ, и 
на гла ша ва да пар ла мен тар на ди мен зи ја тре ба и мо ра да се раз ви-
ја «у окви ри ма ЕУ».41) У на ред ном пе ри о ду, ме ђу тим, Пар ла мент 
је по кре нуо но ву ини ци ја ти ву са ци љем да се на ци о нал ни пар ла-
мен ти ви ше укљу че у про цес без бед но сне по ли ти ке ЕУ. У скла ду 
са ста но ви штем да пар ла мен тар на кон тро ла без бед но сне по ли ти-
ке ЕУ тре ба да бу де по де ље на на два ни воа, европ ски (Европ ски 
пар ла мент) и на ци о нал ни (на ци о нал ни пар ла мен ти), но ви пред лог 
Европ ског пар ла мен та на сто ји да оја ча ин фор ми са ње на ци о нал-
них пар ла ме на та о раз во ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај пред лог 
се за ла гао за осни ва ње окви ра са ста вље ног од пред став ни ка на-

39) An na Her ranz-Sur rallés, “The Con te sted ‘Par li a men ta ri sa tion’ of EU Fo re ign and Se cu rity 
Po licy”, op.cit.,pp. 23-24.

40) Réso lu tion du Par le ment européen sur les re la ti ons en tre le Par le ment européen et les par le-
ments na ti o na ux dans le ca dre de la con struc tion européen ne (2001/2023(INI)), Do cu ment 
P5_TA (2002) 0058.

41) Rap port du Par le ment européen sur l’éta blis se ment d’une po li ti que européen ne com mu ne en 
ma tiè re de sécu rité et de défen se après Co log ne et Hel sin ki, Do cu ment A5-0339/2000 fi nal, 
21 no vem bre 2000.
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ци о нал них пар ла ме на та при Европ ском пар ла мен ту, са ци љем да 
се на ци о нал ни пар ла мен ти укљу че у из ра ду го ди шњег из ве шта ја 
Европ ског пар ла мен та о раз во ју за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке и европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ.42)

Основ ни «ка мен спо ти ца ња» у до са да шњим пре го во ри ма око 
обра зо ва ња ме ђу пар ла мен тар ног те ла је број чла но ва Европ ског 
пар ла мен та и на ци о нал них пар ла ме на та. Пр во бит но, Европ ски 
пар ла мент је пред ло жио да ње го ви чла но ви чи не 40% од укуп ног 
бро ја чла но ва бу ду ћег ме ђу пар ла мен тар ног ор га на, али је по сле 
про ти вље ња на ци о нал них пар ла ме на та, од у стао од овог пред ло га. 
Рас пра ве око им пле мен та ци је Про то ко ла 1 Ли са бон ског уго во ра 
ука зу ју на чи ње ни цу да про блем ни је са мо тех нич ке при ро де, ни ти 
је плод ин сти ту ци о нал ног ри вал ства, већ се од но си на раз ли ке око 
иде је на ци о нал не су ве ре но сти и од го ва ра ју ћи ни во пред ста вља ња 
у окви ру ЕУ.

* 
*     *

За јед нич ка спољ на, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
раз ви ла се без ствар ног пар ла мен тар ног уче шћа, би ло да се ра ди 
о на ци о нал ним пар ла мен ти ма, би ло да је реч о Европ ском пар ла-
мен ту. Ова по ли ти ка не ма, да кле, ди рект ну де мо крат ску осно ву. У 
скла ду са ло ги ком ме ђу вла ди не са рад ње у обла сти спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, овла шће ња Европ ског пар ла мен та су по-
ли тич ке при ро де. Та ко је Пар ла мент ин фор ми сан, кон сул то ван, 
мо же да упу ти пи та ња или фор му ли ше пре по ру ке, и да при сту пи, 
два пу та го ди шње, ди ску си ји о на прет ку у спро во ђе њу за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ли са бон ски уго вор од ра жа ва 
ову же љу др жа ва чла ни ца да огра ни че уло гу Пар ла мен та на ни во 
по ли тич ког ути ца ја. Ово огра ни че ње за др жа ва ди хо то ми ју из ме-
ђу спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, са јед не стра не, и 
оста лих по ли ти ка у окви ру спољ не ак ци је Уни је, са дру ге стра не, и 
по ред уки да ња «сту бо ва» Уни је, при по је но сти спољ не ак ци је Уни-
је за јед нич ким ци ље ви ма и прин ци пи ма, као и оба ве зи по што ва ња 
ко хе рент но сти, на ко ји ма по чи ва Ли са бон ски уго вор. Ка да је реч о 
на ци о нал ним пар ла мен ти ма, они од лу чу ју о фи нан сиј ским и дру-
гим сред стви ма у обла сти спољ не, без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ, али не по се ду ју ни од го ва ра ју ћу струк ту ру (не по сто ји 

42) El mar Brok, “Tac kling the do u ble de moc ra tic de fi cit of ESDP “, http://www.as sembly-weu.
org/en/pres se/cp/2004/7.html.
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ме ђу пар ла мен тар ни ор ган на ни воу ЕУ ко ји би уста но вио ди ја лог 
из ме ђу на ци о нал них пар ла ме на та), ни при ступ ин фор ма ци ја ма (не 
по сто ји ре до ван ди ја лог са ор га ни ма ЕУ), ко ји су им нео п ход ни у 
вр ше њу кон тро ле над сво јим вла да ма. Оту да по сто ји од су ство пар-
ла мен тар не кон тро ле без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ка ко 
на европ ском та ко и на на ци о нал ном ни воу.

DejanaM.Vukcevic
LESCAPACITÉSINSTITUTIONNELLESDEL’UE:

LECONTRÔLEPARLEMENTAIREDELAPOLITIQUE
COMMUNEDESÉCURITÉETDEDÉFENSE

Sommaire
Le contrôle parlementaire de la politique étrangère, de
sécuritéetdedéfensecommuneestunedesquestionsclefs
du système institutionnel de l’UE. Comment les parle
ments nationauxdesEtatsmembres et leParlement eu
ropéenontilsassociésdansleprocessusd’élaborationet
demiseenoeuvredelapolitiquedesécuritéetdedéfense
del’UE?L’auteurconsidèrequ’ilexisteun«doubledéfi
citdémocratique»danslesystèmeinstitutionneldel’UE,
auniveaunationaleteuropéen.Car,ledéveloppementde
lapolitiquecommunedesécuritéetdéfensedel’UErepo
sesurlacoopérationintergouvernementale,etlerôledu
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bonneintroduisentcertainschangementsquipourtantne
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consacrée aux limitations du rôle des parlements natio
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RÉSUMÉ
Ladimensionparlementairedelapolitiquedesécuritéet
dedéfensecommune,entantquel’expressiondel’appui
publique,estunedesquestionscruciales.Unetellepoli
tiquedoitêtresupportéeparlescitoyens.Or,onassisteà
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undoubledéficitdémocratiquequantaucontrôleparle
mentairedelapolitiqueétrangère,desécuritéetdedéfen
secommunede l’UE.Auniveaueuropéen, leParlement
européenaun rôle limitédans leprocessusducontrôle
démocratiquede laPESC/PCSD.Sonrôlesevoit limité
parlaseulepossibilitéd’êtreconsultéetinformésurles
principauxaspectsetleschoixfondamentauxdelapoli
tiqueétrangèreetdesécuritécommuneainsiquesurson
évolutionultérieure.Sonactivitédanscedomainerepose
surlapossibilitéd’adresserdesquestions,deformulerles
recommandations et de procéder à un débat annuel sur
lesprogrèsréalisésdanslamiseenœuvredelapolitique
étrangèreetdesécuritécommune.LetraitédeLisbonne
confirmecettemarginalisationduParlementeuropéen.En
même temps, le rôle limitéduParlementeuropéenn’est
pas compensé par une participation effective des parle
ments nationaux dans le contrôle démocratique de la
PESC/PCSD.AladifférenceduParlementeuropéenqui
aunepositionprivilégiéedansledomainedel’accèsaux
informations concernant laPCSD,mais peu de pouvoir
formelàl’égarddesoncontrôledémocratique,lesparle
mentsnationaux,qui sont responsablespour lecontrôle
desdécisionsprisesdans lecadre intergouvernementale
de l’UE,n’ontpasunaccèsdirectaux informationssur
le processus décisionnel au niveau européen enmatière
desécuritéetdedéfense.Chaqueparlementnationalest
informédefaçonbilatéraleparsongouvernementsurles
questionsliéesàlaPCSD.Ainsi,lesparlementsnationa
ux ne reçoivent pas directement des informations sur la
préparationdesdécisionsetdespointsdevuedesautres
gouvernementsetparlementsnationaux,cariln’existepas
unmécanismeformelleurpermettantdedialoguercollec
tivementavec les institutionseuropéennesetderecevoir
directementlesinformationssurleprocessusdécisionnel
danslecadredelaPCSD.Donc,lesparlementsnationaux
nepeuventdisposerd’unevued’ensembledelapolitique
menéeauniveaueuropéen.Celalesmetdansunesitua
tiondeseprononcersurlescontributionsbudgétairesde
sonpaysencasd’unemissionmilitaireentreprisedansle
cadrede l’Unioneuropéenneet sur l’envoides troupes,
sanstoutefoisavoirunaccèsdirectauxinformationssur
le processus décisionnel au niveau européen.A part du
manquedel’accèsauxinformationsconcernantlaPESC/
PCSD,lesmodèlesdeparticipationdesparlementsnati
onauxdansleprocessusdel’envoiedesforcesmilitaires
sont assez différents dans les paysmembres de l’Union
européenne.LetraitédeLisbonnenechangepassubstan
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tiellementleschoses.IlprévoitqueleParlementeuropéen
etlesparlementsnationauxdéfinissentensemblel’organi
sationetlapromotiond’unecoopérationinterparlementa
ireefficaceetrégulièreauseindel’Union.

 Овај рад је примљен 25. децембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
27. фебруара 2012. године.
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