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1.ЦИВИЛНИИВОЈНИИНСТРУМЕНТИ
ИЗГРАДЊЕМИРА

Uго вор о Европ ској уни ји усво јен фе бру а ра 1992. го ди не у Ма-
стрих ту до нео је но ви ну у по гле ду уну тра шње ар хи тек ту ре ЕУ: 

* Истраживач сарадник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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фор ми ра ње три сту ба од ко јих је дру ги по све ћен спољ ној и без-
бед но сној по ли ти ци ЕУ. По ред де фи ни са ња За јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, пред ви ђа се и уоб ли ча ва ње за јед нич ке од-
брам бе не по ли ти ке ко ја би вре ме ном мо гла да до ве де и до за јед-
нич ке од бра не.2) За јед нич ка спољ на по ли ти ка је са мо јед на од ди-
мен зи ја спољ них од но са ЕУ; по ред ње, у до ме ну спољ них од но са 
по сто је још и тр го вин ска по ли ти ка, по ли ти ка раз во ја и по ли ти ка 
ху ма ни тар не по мо ћи ко је се на ла зе у над ле жно сти Ко ми си је. Пре-
ма пред ло гу Ли са бон ског уго во ра све по ли ти ке ко је су по ве за не са 
спољ ним од но си ма тре ба об је ди ни ти под ки шо бран спољ не ак ци је 
уни је ко ју тре ба да  ко ор ди ни ра  бу ду ћи Ви со ки пред став ник ЕУ 
за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.3) Не е фи ка сност за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ по ка за ла се то ком ра то-
ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. На и ме, ЕУ ни је би ла у ста њу 
да се из бо ри са сло же ном кри зом у свом су сед ству бу ду ћи да ни је 
има ла ефи ка сне ме ха ни зме. За кљу чив ши да је до жи ве ла фи ја ско 
услед не до стат ка вој не мо ћи, при том за не ма ру ју ћи сво је ин стру-
мен те пре вен тив не ди пло ма ти је (о њи ма ће у ра ду ка сни је би ти 
ре чи), зва нич ни ци ЕУ су се окре ну ли ства ра њу Европ ске по ли ти ке 
од бра не. На фран цу ско - бри тан ском са ми ту у Сен Ма лоу 1998. 
го ди не ро ђе на је иде ја о за јед нич кој по ли ти ци од бра не ко ју су на 
са ми ту у Кел ну 1999. го ди не ли де ри 15 зе ма ља ЕУ по твр ди ли у 
ви ду зва нич не Де кла ра ци је о ја ча њу За јед нич ке без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке. „Циљ ЕУ је да по ста не ути ца јан ме ђу на род ни 
ак тер, ко ји ће би ти ма ње па си ван у од но су на ме ђу на род на де ша-
ва ња и ко ји ће би ти спо со бан да де лу је на кон струк ти ван и ефи ка-
сан на чин”4) Европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка (ЕБОП) 
об у хва та: 1. де ло ва ње у ци љу пре вен ци је кон фли ка та, 2. ци вил ну и 
вој ну ди мен зи ју упра вља ња кри за ма. Пре вен ци ја се мо же схва ти ти 
у ужем и ши рем сми слу. У ужем сми слу, пре вен ци ја об у хва та две 
гру пе ин стру ме на та – крат ко роч не и ду го роч не. Ови ин стру мен ти 
ни су но ви, по сто ја ли су и пре уво ђе ња ЕБОП – а, док у ши рем сми-
слу пре вен тив на ак ци ја об у хва та упра вља ње су ко би ма и из град-
2) Ду шко Ло пан дић, “Осни вач ки уго во ри ЕУ”, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње, Бе о град, 

2003. , стр. 68
3)  Де ја на Вук че вић, „БезбедностиЕвропскаунија;БезбедноснаполитикаЕУ–инсти

туционалнеоснове“,Институтзаполитичкестудије,Београд,2008.,стр.133
4)  Де ја на Вук че вић, „БезбедностиЕвропскаунија;БезбедноснаполитикаЕУ–инсти

туционалнеоснове“,оп.цит.,стр.19
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њу ми ра.5) У ду го роч не ин стру мен те пре вен тив не ак ци је спа да ју 
по спе ши ва ње ре ги о нал не са рад ње (нпр. Про цес ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња), тр го вин ске олак ши це, фи нан сиј ска по моћ (про-
гра ми фи нан сиј ске по мо ћи - CARDS, ENP, ME DA, IPA), по моћ за 
ре кон струк ци ју, ну ђе ње пер спек ти ве члан ства као и сви дру ги ин-
стру мен ти ко ји до при но се ства ра њу струк ту рал не ста бил но сти и 
сма ње ња си ро ма штва у не кој зе мљи или ре ги о ну.6) Је дан од успе-
шних ду го роч них ин стру ме на та је сте пер спек ти ва члан ства. Он 
сти му ли ше зе мље кан ди да те да из вр ше при ла го ђа ва ње европ ским 
стан дар ди ма, ус по ста ве вла да ви ну за ко на као и да гра де де мо крат-
ске ин сти ту ци је. Крат ко роч ни ин стру мен ти пре вен ци је се огле да-
ју у ме ра ма ра ног упо зо ра ва ња, сла њу спе ци јал них пред став ни ка, 
уво ђе њу санк ци ја, хит ној еко ном ској по мо ћи. Ефи ка сна пре вен ци-
ја кон фли ка та зах те ва ко ор ди на ци ју из ме ђу крат ко роч них и ду го-
роч них ин стру ме на та ка ко би се от кло ни ли ду бљи раз ло зи ко ји су 
до ве ли до из би ја ња су ко ба. Ко ји од ин стру ме на та ће се ко ри сти ти 
у кон крет ној си ту а ци ји, за ви си од при ро де кри зе, од но са ЕУ са том 
зе мљом и ци ље ва ко је ЕУ же ли оства ри ти.

Ка да је реч о упра вља њу кри за ма, ЕУ ко ри сти, по ред већ по ме-
ну тих, по себ не ци вил не и вој не ин стру мен те ко ји на ста ју тек са ус-
по ста вља њем ЕБОП. У ци вил не ин стру мен те спа да ју Ме ха ни зми 
за бр зо деј ство ко ји јој омо гу ћа ва ју да од го во ри бр зо и ефи ка сно 
док је кри за још увек у за чет ку и рас по ре ђи ва ње по ли циј ских сна-
га. На са ми ту у Фе и ри 2000. го ди не од лу че но је да се фор ми ра ју 
за јед нич ке по ли циј ске сна ге и оно што је по себ но ва жно, де фи ни-
са на су 4 по ља ци вил не ак ци је: по ли ци ја, вла да ви на пра ва, ци вил-
на ад ми ни стра ци ја и ци вил на за шти та. 

По ред ци вил них ин стру ме на та по сто је и вој ни: 1. ми си је за 
спро во ђе ње Пе терс бу шких за да та ка (ху ма ни тар не и спа си лач ке 
ми си је, ми си је одр жа ња ми ра, бор бе не ми си је упра вља ња кри за ма 
укљу чу ју ћи и на ме та ња ми ра), 2. Сна ге за бр зо ре а го ва ње (Ra pid 
Re ac tion For ces). Пе терс бу шке за дат ке су још 1992. го ди не де фи ни-
са ле чла ни це За пад но е вроп ске уни је (ЗЕУ) ко јој је од Ма стрих та 
на ме ње на уло га да спро во ди од лу ке ко ји се ти чу од бра не. Уго во-
ром из Ам стер да ма Пе терс бу шки за да ци до би ја ју уго вор ну осно ву. 
Бу ду ћи да ЗЕУ ипак ни је мо гла да обез бе ди увер љи ве од брам бе не 
ка па ци те те а же ле ћи да по ка же да је гло ба лан играч ко ји мо же да 
5)  Рад ми ла На ка ра да,“Европскаунијакаомировнипројекат”,Институтзаевропске

студије,Београд,2006.,стр.3
6)  Рад ми ла На ка ра да,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.3
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ре а гу је не за ви сно од НА ТО-а на ме ђу на род ној сце ни, ЕУ де фи ни-
ше ЕБОП и пред ви ђа фор ми ра ње Сна га за бр зо ре а го ва ње ко је би 
би ле спо соб не да де лу ју и ван те ри то ри је Евро пе. ЕУ не ма до вољ-
но ка па ци те та да во ди са мо стал не вој не ак ци је ве ли ког до ме та па у 
том сми слу не чу ди са рад ња са НА ТО- ом у ви ду Бер лин плус аран-
жма на. На осно ву овог аран жма на до го во ре ног 2003. го ди не, ЕУ 
има при ступ вој ним по тен ци ја ли ма НА ТО-а; ове две ор га ни за ци је 
вр ше стал не ме ђу соб не кон сул та ци је, као и за јед нич ко пла ни ра ње 
упра вља ња кри за ма. 

Ми си је ЕУ ко је су са став ни део ЕБОП-а, по ред гру бе по де-
ле на ци вил не и вој не мо гу се по де ли ти на осно ву још не ко ли ко 
кри те ри ју ма: 1. на осно ву ду жи не тра ја ња – ми си је крат ког и ду-
гог тра ја ња (ми си је ду гог тра ја ња се ша љу та мо где су ди рект но 
угро же ни ви тал ни ин те ре си уни је нпр. Бал кан, Бли ски Ис ток), 2. 
на осно ву уло га ко је вр ше мо гу се раз ли ко ва ти – ми си је ста би ли за-
ци је (раз два ја ње за ра ће них стра на, раз о ру жа ње), ми си је из град ње 
вла да ви не пра ва, ми си је спро во ђе ња ре фор ми (ре фор ма по ли ци је, 
сек то ра без бед но сти), мо ни то ринг ми си је (над гле да ње спро во ђе ња 
не ког спо ра зу ма), ми си је по др шке дру гим ор га ни за ци ја ма за упра-
вља ње кри за ма (УН, АУ, ОЕБС).7)

Ка да је реч о ин сти ту ци ја ма ко је су над ле жне за спро во ђе ње 
ЕБОП – а, по ред Са ве та ЕУ у чи јим се ру ка ма на ла зи пот пу на по-
ли тич ка кон тро ла ове обла сти, Уго вор из Ни це уво ди но ве ин сти-
ту ци је ко је тре ба да обез бе де ефи ка сан ме ха ни зам до но ше ња од-
лу ка у слу ча ју кри за, про це ну си ту а ци је и стра те шко пла ни ра ње. 
По ли тич ки и без бед но сни ко ми тет је те ло ко је пред ла же стра те ги ју 
у кон крет ној кри зној си ту а ци ји и над зи ре спро во ђе ње ак ци је на 
те ре ну. Ње му у ра ду по ма жу Вој ни ко ми тет и Вој ни штаб. За ци-
вил не аспек те упра вља ња кри зом над ле жан је Ко ми тет за ци вил но 
упра вља ње кри зом ко ји се ба ви  над зо ром ци вил них ак ци ја.     Ко-
ми си ја ЕУ је не за мен љив парт нер у пре вен ци ји су ко ба. У окви ру 
ње по сто је те ла ко ја има ју спе ци ја ли зо ва ну уло гу у пре вен тив ном 
де ло ва њу: Је ди ни ца за спре ча ва ње су ко ба, Еuropean Aid ко ји ди-
стри бу и ра по моћ за раз вој и EC HO– те ло ко је ко ор ди ни ра ху ма ни-
тар ну по моћ.
7)  Ag ni es zka No wak, “ Civiliancrisismanagement:theEUway”,Chaillotpaperno.90,June

2006, p. 41 www.iss.eu.org
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2.ЕБОПМИСИЈЕУПРАКСИ

2.1.Балкан–БоснаиХерцеговина,Македонија,Косово

Оно по че му ће 1. ја ну ар 2003. го ди не оста ти упам ћен ка да 
је реч о Европ ској без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци (ЕБОП) 
је сте чи ње ни ца да то га да на Европ ска уни ја по пр ви пут во ди опе-
ра ци ју под ка пом ЕБОП-а. Би ла је то по ли циј ска ми си ја  Европ ске 
уни је у Бо сни и Хер це го ви ни (ЕУПМ). Она је ци вил на по свом 
ка рак те ру, на сле ди ла је на те ре ну Ме ђу на род не по ли циј ске сна ге 
Ује ди ње них на ци ја ко је су од пот пи си ва ња Деј тон ско - Па ри ског 
спо ра зу ма би ле рас по ре ђе не у Бо сни и Хер це го ви ни. Глав ни циљ 
ове опе ра ци је био је фор ми ра ње де по ли ти зо ва не и не за ви сне по ли-
ци је БиХ. ЕУПМ је по ку ша ла да оства ри овај циљ кроз тре нин ге и 
по себ не про гра ме на ко ји ма би се об у ча ва ли по ли циј ски слу жбе-
ни ци. Та ква про фе си о на ли зо ва на по ли ци ја би ла би спо соб на да се 
но си са ор га ни зо ва ним кри ми на лом као јед ним од глав них без бед-
но сних  иза зо ва у БиХ. Ман дат ове ми си је био је пред ви ђен до кра-
ја 2005. го ди не али по што ми си ја ни је ис пу ни ла циљ, на сле ди ла ју 
је број ча но ма ња по ли циј ска ми си ја ко ја је на ста ви ла ак ци је на те-
ре ну у ци љу фор ми ра њу про фе си о нал не мул ти ет нич ке по ли циј ске 
слу жбе БиХ. ЕУПМ је ду жна да се у свом ра ду кон сул ту је са спе-
ци јал ним пред став ни ком Европ ске уни је за Бо сну и Хер це го ви ну 
ко ји је овла шћен да уче ству је у  ре ор га ни за ци ји по ли ци је. 

У БиХ се на ла зи још јед на ми си ја ЕУ ко ја је по свом ка рак те ру 
вој на а то је АЛ ТЕА.Она је за ме ни ла НА ТО сна ге СФОР-а ко је се 
од де цем бра 2004. го ди не зо ву мул ти на ци о нал не сна ге ЕУФОР-а. 
Ал теа пред ста вља опе ра ци ју у окви ру Бер лин плус аран жма на. 
Ми си ја ЕУФОР-а је раз ме ште на у скла ду са ре зо лу ци јом Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них на ци ја 1575 са ци љем обез бе ђе ња по-
што ва ња Деј тон ско - Па ри ског спо ра зу ма. Она је пре ма бро ју љу ди 
ко ји су ини ци јал но у њој уче ство ва ли (7000) нај ве ћа  опе ра ци ја 
ЕУ до са да.  Што се ти че ци ље ва ЕУФОР-а, он по ред де ло ва ња у 
скла ду са вој ним аспек ти ма Деј тон ско - Па ри ског спо ра зу ма, тре ба 
да до при не се ства ра њу без бед не, де мо крат ске и са мо о др жи ве др-
жа ве БиХ. Ова опе ра ци ја део је ши рег при сту па ЕУ пре ма зе мља ма 
за пад ног Бал ка на пре ма ко ме је бу дућ ност ових зе ма ља у ЕУ. По-
ред пер спек ти ве члан ства још не ко ли ко ду го роч них ин стру мен та 
при ме њу је се пре ма зе мља ма на ста лим на те ри то ри је бив ше Ју-
го сла ви је:  Про цес Ста би ли за ци је и при дру жи ва ња као и CARDS 
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- про грам фи нан сиј ске по мо ћи усме рен на из град њу ин сти ту ци ја, 
еко ном ске и со ци јал не ре фор ме

Ал теа ни је пр ва вој на опе ра ци ја ЕУ. Њој је го ди ну да на ра ни-
је прет хо ди ла КОНКОРДИЈА, вој на ми си ја у Ма ке до ни ји ко ја је 
та ко ђе по сла та у окви ру Бер лин плус аран жма на. Она је на те ре-
ну за ме ни ла НА ТО сна ге опе ра ци је “Са ве знич ка хар мо ни ја” ко је 
су би ле у Ма ке до ни ји рас по ре ђе не од ав гу ста 2001. го ди не ка да је 
пот пи сан Охрид ски спо ра зум ко јим је за у ста вљен кон фликт из ме-
ђу Ма ке до на ца и Ал ба на ца у за пад ној Ма ке до ни ји. Циљ ове број-
ча но ма ле ми си је (око 350 љу ди на о ру жа них ла ким на о ру жа њем) 
био је да над гле да при ме ну Охрид ског спо ра зу ма. По за вр шет ку 
ње ног ман да та оста ла су број на пи та ња ко ја ни су ре ше на ме ђу ко-
ји ма нај ва жни је – ре фор ма по ли ци је, ни је спро ве де на. На по зив 
ма ке дон ског пре ми је ра Бран ка Цр вен ков ског, ЕУ је де цем бра 2003. 
по сла ла ци вил ну ми си ју (ПРОKСИМА) у ко јој се на ла зи ло око 200 
по ли циј ских струч ња ка. Тре ба ло је да по мог ну ма ке дон ској вла сти 
у ства ра њу де по ли ти зо ва не и мул ти ет нич ке по ли ци је ко ја би би ла 
у ста њу да пре у зме кон тро лу гра ни ца и да се успе шно но си са про-
бле мом ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 

Ми си ја ко ја у Ср би ји иза зи ва нај ви ше па жње  је сте ЕУЛЕКС- 
ци вил на ми си ја из град ње вла да ви не пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји. 
На кон јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти ју жне срп ске по кра-
ји не, ЕУ је усво ји ла За јед нич ку ак ци ју ко јом ус по ста вља ми си ју 
ко ја је за ду же на за из град њу вла да ви не пра ва на Ко со ву. 8) По сто ји 
не ко ли ко ка рак те ри сти ка ми си је ко је иза зи ва ју оштре ре ак ци је, ка-
ко до ма ће, та ко и ме ђу на род не јав но сти. Нај пре је био спо ран њен 
ста тус јер се сма тра да је про и за шла из Ах ти са ри је вог пла на за ре-
ше ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је ко ји је Ср би ја од луч но од ба ци ла 
и да са мим тим ни је не у трал на. Тврд ње да је то тех нич ка ми си ја 
ко ја има за да так да над гле да, са ве ту је и пра ти ко сов ске ин сти ту-
ци је у свим обла сти ма по ља вла да ви не пра ва (по ли циј ска , пра-
во суд на и ца рин ска ком по нен та ЕУЛЕКС-а)  по би ја чи ње ни ца да 
ми си ја има и од ре ђе на из вр шна овла шће ња. На и ме, ми си ја мо же 
да уки да од ре ђе не од лу ке ко сов ских ин сти ту ци ја уко ли ко про це ни 
да су не пра вил но до не те.9) Ми си ја ни је још увек у пот пу но сти опе-
ра тив на али ка да бу де има ће 3000 чла но ва од ко јих ће 1900 би ти 
8)  CouncilJointActiononEuropeanUnionRuleofLawMission inKosovoof4February

2008,OfficialJournaloftheEUL42/92
9)  ЕУЛЕXможеукинутиодлукеуколикоприметиданисуправичноистраженислучајеви

ратних злочина, организованог криминала, злочина над припадницима мањинских
заједница , прим. аут.
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ме ђу на род но а 1100 ло кал но осо бље; би ће рас по ре ђе на на це ло-
куп ној те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је у од го ва ра ју ћим ин сти ту ци-
ја ма вла да ви не пра ва. 

2.2Африка–Конго,Чад,ГвинејаБисао,Сомалија,

Зе мља у ко јој је рас по ре ђен нај ве ћи број ми си ја ЕУ до са да је-
сте Кон го. Чак пет ми си ја по сла то је у ову африч ку др жа ву од 2003. 
го ди не: две вој не и три ци вил не. Пр ва ми си ја по сла та је 2003. го ди-
не у се ве ро и сточ ну област Де мо крат ске ре пу бли ке Кон го – Иту ри-
ју у ко јој су плам те ли су ко би из ме ђу ло кал них Лен ду и Хе ма ми ли-
ци ја. Би ла је то вој на ми си ја АР ТЕ МИСко ја је по сла та на осно ву 
ре зо лу ци је СБ УН 1484 и од лу ке о за јед нич кој ак ци ји хит ног рас-
по ре ђи ва ња При вре ме них мул ти на ци о нал них сна га са ци љем ста-
би ли за ци је без бед но сних усло ва у Бу ни ји, глав ном гра ду Иту ри је, 
као и по пра вља ње ху ма ни тар не си ту а ци је и бри га око ра се ље них 
ли ца. Ми си ја је би ла са мо стал на у од но су на НА ТО, ни је као прет-
ход но по ме ну те вој не ми си је у БиХ и у Ма ке до ни ји де ло ва ла у 
окви ру аран жма на Бер лин плус. Ми си ја у ко јој би ло око 2000 љу ди 
би ла је под фран цу ском ко ман дом три ме се ца ко ли ко је и био њен 
ман дат ка да ју је за ме ни ла да ле ко број ни ја ми си ја УН (МО НУК)
са до ста ши рим над ле жно сти ма. Дру га вој на ми си ја у  ДР Кон го, 
би ла је ми си ја ЕУФО РА ко ја је има ла за да так да по ма же при пад ни-
ци ма МО НУ КА за вре ме одр жа ва ња пр вих де мо крат ских из бо ра 
на кон 1960. го ди не. Ови из бо ри су одр жа ни 2006. го ди не и на кон 
то га ми си ја је за вр ши ла свој ман дат. Што се ти че ци вил них ми си-
ја, пр ва – ЕУПОЛ „Кин ша са“, по сла та је 1. ја ну а ра 2005. го ди не са 
ци љем да се на пра ви ин те гри са на је ди ни ца по ли ци је до кра ја 2005. 
го ди не на те ри то ри ји глав ног гра да Кон га. Њу је на сле ди ла дру га 
ци вил на ми си ја - ЕУПОЛ ко ја пре у зи ма за да так прет ход не ми си је 
и на ста вља да по ма же вла сти ма Кон га у ре фор ми са њу це ло куп не 
по ли циј ске слу жбе. Ова ми си ја не ма пу но љу ди, са мо 38 по ли ца ја-
ца и струч ња ка за људ ска пра ва. Она над зи ре спро во ђе ње ре фор ми 
по чев ши од до но ше ња но вог за ко на о по ли ци ји ко јим се пред ви ђа 
ства ра ње јед не де цен тра ли зо ва не и про фе си о на ли зо ва не по ли циј-
ске слу жбе. Ју на 2008. ЕУПОЛ-у је про ду жен ман дат на још го ди-
ну да на али су се у ме ђу вре ме ну без бед но сни усло ви по гор ша ли. 
Ору жа ни су ко би за по че ли су ок то бра 2008. у ис точ ном де лу зе мље. 
Су ко би су из би ли из ме ђу при пад ни ка по бу ње нич ког про ру анд ског 
по кре та ге не ра ла Нкун де (Тут си) са по ли ци јом Кон га али не са мо 
са по ли ци јом већ и са дру гим ге рил ским про ру анд ским по кре том 
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Маи-Маи (Ху ту). Фран цу ска је тра жи ла од ЕУ да по ша ље но ву вој-
ну ми си ју ка ко би се си ту а ци ја ста би ли зо ва ла али је пред лог од би-
јен. На те ре ну се по ред ЕУПОЛ-а на ла зи још јед на број ча но ма ла 
ми си ја (40 љу ди) – ЕУСЕКко ја се ба ви над зо ром ре фор ме сек то ра 
без бед но сти.

Ка да је реч о си ту а ци ји у Дар фу ру, су дан ској про вин ци ји, ЕУ 
не ма ми си ју у Су да ну али обез бе ђу је ши ро ку по др шку на по ри ма 
Африч ке уни је и ње ној ми си ји АМИС да се ста би ли зу је си ту а ци-
ја у Дар фу ру. По др шка је ци вил но – вој ног ка рак те ра и са сто ји се 
у сле де ћем: опре ма, тех нич ка по моћ, тре нин зи африч ких тру па, 
тран спорт и ло ги стич ка по моћ. Као до да так на по ри ма да се си ту а-
ци ја у Дар фу ру ста би ли зу је, мар та 2008. го ди не ЕУ је по сла ла вој-
ну ми си ју у ис точ ни Чад и се ве ро и сточ ни део Цен трал но а фрич ке 
ре пу бли ке. На осно ву ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти а уз са гла-
сност вла да Ча да и Цен трал но а фрич ке ре пу бли ке, ми си ја је рас по-
ре ђе на да би се по пра ви ла ху ма ни тар на и без бед но сна си ту а ци ја у 
овим две ма др жа ва ма с об зи ром да се у њи ма на ла зи ве ли ки број 
из бе глих и ра се ље них из Су да на. Ка да бу де ком пле ти ра на ми си ја 
ће има ти око 4000 љу ди ко ји су ду жни да па тро ли ра ју и по сма тра-
ју без бед но сну си ту а ци ју, но се оруж је ко је сме ју упо тре би ти са мо 
ако је нео п ход но, по ма жу у до пре ма њу ху ма ни тар не по мо ћи.

Још јед на ми си ја ЕУ  ко ја од не дав но по сто ји на те ри то ри-
ји Гви не је Би сао је сте ци вил на ми си ја као по др шка спро во ђе њу 
стра те ги је за ре фор му сек то ра без бед но сти у овој африч кој зе мљи. 
Са чи ња ва ју је 15 вој них и ци вил них са вет ни ка ко ји има ју сле де ће 
за дат ке: са ве то ва ње у по гле ду сма ње ња бро ја ору жа них сна га, по-
др шка ре ор га ни за ци ји по ли ци је, тре нин зи у ци љу оспо со бља ва ња 
по ли циј ских слу жбе ни ка за бор бу про тив тр го ви не дро гом, над гле-
да ње ре фор ме си сте ма кри вич ног суд ства.

Нај но ви ја ми си ја у Афри ци је вој на ми си ја НАВ ФОР у Со ма-
ли ји у скло пу ши ре опе ра ци је АТА ЛАН ТА. Ова ми си ја има за да-
так да спре чи со ма лиј ске пи ра те ко ји пре сре ћу бро до ве са хра ном 
и вр ше уче ста ле пљач ке тр го вач ких бро до ва у бли зи ни оба ле Со-
ма ли је. Чи не је 6 фре га та са 1200 љу ди ко ји се бри ну о то ме да по-
моћ у хра ни до ђе до Со ма ли је. 
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2.3Азија–Авганистан,Ирак,
Палестинскетериторије,Индонезија

Пра те ћи по зив вла де Ав га ни ста на, ЕУ ју на 2007. го ди не ша ље 
по ли циј ску ми си ју у Ав га ни стан. Она то чи ни у ши рем кон тек сту 
на по ра ме ђу на род не за јед ни це да по мог не у из град њи јед не  де мо-
крат ске и од го вор не др жа ва у ко јој ће по сто ја ти вла да ви на за ко-
на, ко ја ће има ти про фе си о нал ну по ли ци ју. Ав га ни стан се су о ча ва 
са ви ше без бед но сних прет њи од ко јих је јед на од нај при сут ни јих 
тр го ви на дро гом. ЕУПОЛ Ав га ни стан има ман дат од 3 го ди не а 
ње гов глав ни циљ је сте да до при не се ус по ста вља њу ефи ка сног по-
ли циј ског аран жма на, не за ви сног суд ства ко је би би ло аде кват но 
при пре мље но да де лу је не при стра сно у окви ру вла да ви не пра ва. 
Ми си ја има 160 по ли ца ја ца и су ди ја ко ји ра де са зва нич ни ци ма 
ав га ни стан ске по ли ци је на цен трал ном, ре ги о нал ном и на ни воу 
про вин ци ја, др же ћи им обу ке, као и да ју ћи са ве те ка ко на пра ви ти 
стра те ги ју за ре фор му по ли ци је.

EUJUST LEXје ци вил на ми си ја ЕУ у Ира ку ко ја  је опе ра тив-
на од фе бру а ра 2005. го ди не. То је ми си ја вла да ви не пра ва ко ја има 
ман дат да ути че на ре фор му си сте ма кри вич ног суд ства та ко што 
ће вр ши ти тре нинг су ди ја и суд ских чи нов ни ка, слу жбе ни ка по ли-
ци је и за твор ских рад ни ка. Тре нин зи се вр ше на арап ском и курд-
ском је зи ку у са мом Ира ку али и у зе мља ма Европ ске уни је. Циљ 
је из гра ди ти си стем не за ви сног и ефи ка сног суд ства али не са мо то 
већ омо гу ћи ти да су ди је, по ли циј ски и за твор ски слу жбе ни ци ра де 
за јед но у окру же њу у ко ме по сто ји вла да ви на пра ва.

Но вем бра 2005. го ди не ЕУ до не ла је од лу ку о сла њу пр ве ци-
вил не ми си је на Па ле стин ску те ри то ри ју. ЕУПОЛ –KOПС је по ли-
циј ска ми си ја ко ја је по сла та на 3 го ди не са ци љем да ути че на ус-
по ста вља ње ефи ка сног по ли циј ског аран жма на под па ле стин ском 
упра вом. Ова ми си ја има тро стру ку уло гу : 1. над гле да спро во ђе ње 
пла на за раз вој по ли ци је, 2. ко ор ди ни ра ме ђу на род ну по моћ и 3. 
са ве ту је па ле стин ску власт по пи та њу ре фор ме си сте ма кри вич ног 
суд ства. На па ле стин ској те ри то ри ји по сто ји још јед на ми си ја ЕУ, 
то је ми си ја за над зор гра ни це Га за – Еги пат. Ми си ја је фор ми ра на 
на осно ву Спо ра зу ма о сло бод ном кре та њу ко ји је пот пи сан из ме-
ђу Изра е ла и Па ле стин ске упра ве но вем бра 2005. Циљ ми си је је 
да обез бе ди при су ство тре ће стра не на гра нич ном пре ла зу ка ко би 
се на кон ње го вог отва ра ња из гра ди ло по ве ре ње из ме ђу Изра е ла и 
Па ле стин ских вла сти. У том ци љу ЕУБАМ РА ФА: ак тив но по сма-
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тра и оце њу је да ли се Па ле стин ске вла сти при др жа ва ју спо ра зу ма, 
по ма жу им у из град њи ка па ци те та за ефи ка сно упра вља ње гра ни-
цом, обез бе ђу ју ко ор ди на ци ју из ме ђу Па ле стин ске вла сти, Изра е-
ла и Егип та у свим аспек ти ма ко ји се ти чу упра вља ња гра нич ним 
пре ла зом у Га зи. 

ЕУ је сеп тем бра 2005. по сла ла још јед ну ци вил ну ми си ју, ово-
га пу та у Ин до не жан ску про вин ци ју Ацех ка ко би над гле да ла при-
ме ну раз ли чи тих аспе ка та ми ров ног спо ра зу ма из ме ђу вла де Ин-
до не зи је и По кре та за сло бо ду Аце ха. ЕУ АММ (Аceh mo ni to ring 
mis sion)је фор ми ра на за јед но са пет зе ма ља АСЕ АН-а  као и са две 
зе мље ко је ни су чла ни це ЕУ – Швај цар ска и Нор ве шка. Ми си ју 
је чи ни ло око 250 љу ди ко ји су има ли сле де ће за дат ке: над зи ра-
ње уни шта ва ња оруж ја, ре ин те гра ци ју бив ших бо ра ца По кре та за 
сло бо ду Аце ха, рас пу шта ње па ра вој них сна га, по сма тра ње ста ња 
људ ских пра ва и про це са до но ше ња за ко на. Ми си ја је ини ци јал но 
за ми шље на на 6 ме се ци али јој је ман дат про ду жен на го ди ну да на. 

2.4.ЗемљенасталераспадомСовјетскогСавеза–Грузија,
Молдавија

ЕУ га ји ду го роч не на по ре да оси гу ра, ка ко мир и без бед ност, 
та ко и да над гле да тран зи ци ју уну тра шњих си сте ма  зе ма ља ју-
жног Кав ка за ме ђу ко ји ма је и Гру зи ја. На кон “ру жи ча сте ре во лу-
ци је”10) ко ја се у овој зе мљи од и гра ла 2003. го ди не, на по зив вла-
де Гру зи је, 2004. го ди не по сла та је пр ва ми си ја вла да ви не пра ва 
на кон што је на са ми ту у Фе и ри 2000. го ди не од лу че но да ће ЕУ 
по ја ча ти ци вил не спо соб но сти та ко што ће из ме ђу оста лог, во ди ти 
ци вил не опе ра ци је и овој обла сти. Циљ ми си је EUJUST – THE-
MISбио је да по мог не ре фор му кри вич ног суд ства у Гру зи ји. Она 
је има ла ман дат од го ди ну да на а чи ни ло је 12 љу ди. Они су би ли 
рас по ре ђе ни у кључ ним ин сти ту ци ја ма си сте ма кри вич ног суд ства 
као што су ми ни стар ства прав де и уну тра шњих по сло ва, др жав но 
ту жи ла штво, вр хов ни суд. За да ци ко ји су им по ве ре ни су: по моћ 
вла ди у пра вље њу стра те ги је ре фор ме кри вич ног суд ства у скла-
ду са ме ђу на род ним и европ ским стан дар ди ма, ко ор ди на ци ја ме ђу 
ин сти ту ци ја ма ко је спро во де кри вич но за ко но дав ство. 

На кон ав гу стов ског су ко ба у две ма гру зиј ским по кра ји на ма, 
Аб ха зи ји и Ју жној Осе ти ји и вој не ин тер вен ци је Ру си је, ЕУ је ак-
тив но по сре до ва ла у за у ста вља њу овог кон флик та кроз пот пи си ва-
ње спо ра зу ма у шест та ча ка. ЕУ је на осно ву овог спо ра зу ма усво-
10)  Agnieszka Nowak, “ Civiliancrisismanagement:theEUway”,op.cit.,p. 89 
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ји ла за јед нич ку ак ци ју о по кре та њу ци вил не ми си је ко ја за јед но 
са ми си ја ма ОЕБС-а и УН-а тре ба да по сма тра ла по што ва ње овог 
спо ра зу ма. ЕУММ (Euro pean Union Mo ni to ring Mis sion) има крат-
ко роч ни циљ да до при не се ста би ли за ци ји си ту а ци је на те ре ну а на 
ду жи рок да до при не се ста бил но сти це лог ре ги о на. Ми си ја над зи-
ре по вла че ње тру па, по вра так при вре ме но ра се ље них. Пре ма ти пу, 
то је по сма трач ка ми си ја без из вр шних овла шће ња.   

ЕУБАМ Мол да ви јаје ци вил на ми си ја ЕУ ко ја је кра јем 2005. 
го ди не по сла та у Мол да ви ју ка ко би пру жи ла по моћ у над гле да-
њу гра ни ца из ме ђу Мол да ви је и Укра ји не. Про блем Мол да ви је је 
у ду го трај ном су ко бу из ме ђу са мо про кла мо ва но не за ви сне ре ги је 
Тран сњи стри је и вла де Мол да ви је. Циљ ми си је ЕУ је сте спре чи ти 
пре ко гра нич ни кри ми нал из ме ђу Мол да ви је (Тран сњи стри ја се на-
ла зи бли зу Укра ји не) и Укра ји не. По ја ве по пут тр го ви не дро гом, 
оруж јем и љу ди ма, из бе га ва ње пла ћа ња ца ри на, у ве ли кој ме ри су 
при сут не на укра јин ско - мол дав ској гра ни ци. ЕУ БАМ ор га ни зу је 
тре нин ге и са ве то ва ње при пад ни ка гра нич них слу жби обе ју зе ма-
ља ка ко би би ле спо соб не да се успе шно бо ре са овим по ја ва ма; 
по ред то га, ми си ја  над зи ре и хар мо ни за ци ју про пи са обе ју др жа ва 
ка да је реч о пре ла ску гра ни ца.

3.ЕВАЛУАЦИЈАУСПЕШНОСТИЕБОПМИСИЈА

Из оно га што је до са да на ве де но у ра ду мо же се за кљу чи ти да 
је ЕУ од ка да је по сла ла пр ву ЕСДП ми си ју 2003. го ди не до да нас, 
зна чај но про ши ри ла не са мо ге о граф ско под руч је на ко ме де лу је, 
већ и ра зно вр сност ми си ја. Оце на успе шно сти ЕСДП ми си ја вр ши 
се на осно ву то га у ко ли кој ме ри су оне оства ри ле за дат ке и ци ље ве 
ко ји су им до де ље ни и са ка квим су се огра ни че њи ма и те шко ћа ма 
су о чи ле у свом ра ду. 

3.1.МисијенаБалкану

За да так пр ве ци вил не ми си је у БиХ, ЕУПМ, био је да по мог не 
ства ра њу ре фор ми са не по ли ци је. Иако је већ пет го ди на на те ре ну, 
ова ми си ја ни је ис пу ни ла глав ни циљ. Мул ти ет нич ка про фе си о-
нал на по ли ци ја БиХ још увек ни је фор ми ра на. Из гле да као да ми-
си ја ни је до вољ но до бро про це ни ла сло же ност за дат ка ко ји јој је 
по ве рен, ка же се у из ве шта ју Ме ђу на род не кри зне гру пе по себ но 
по све ће ном овом про бле му11). На и ме, то ком ра та у БиХ по ли циј ске 
11)   “Bosnia’s stalled police reform : No progress, no EU”, InternationalCrisisGroup,Report

no.164.september2005,p.12
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сна ге сва три на ро да уче ство ва ле су у вр ше њу рат них зло чи на а на-
кон ње го вог за вр шет ка фор ми ра не су одво је не срп ска, бо шњач ка 
и хр ват ска по ли ци ја. За то је те шко за ми сли ти да се мул ти ет нич ка, 
по ли тич ки не у трал на и про фе си о нал на по ли ци ја БиХ, мо же ла ко 
фор ми ра ти. Ка да је реч о вој ној ми си ји ЕУФОР, она пре ма по чет-
ном бро ју вој ни ка ко ји у њој уче ству ју (7000) пред ста вља нај ве ћу 
опе ра ци ју упра вља ња кри за ма. Од НА ТО-а је пре у зе ла од го вор-
ност за ста би ли за ци ју БиХ, прем да је од ре ђе ни број НА ТО вој ни-
ка остао у БиХ. Да нас је број вој ни ка на те ре ну сма њен на 2200 
и до са да су уче ство ва ли у не ко ли ко успе шних опе ра ци ја бор бе 
про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Оно што им пред ста вља огра-
ни че ње у ра ду је сте пре пли та ње над ле жно сти око хва та ња ха шких 
оп ту же ни ка са вој ни ци ма НА ТО-а чи је се ба зе на ла зе у Ту зли и 
Са ра је ву. По ред то га чи ни се као да по ми ре ње ме ђу на ро ди ма ни-
је оства ре но а БиХ је још увек др жа ва не по сто ја них ин сти ту ци ја 
и сла бе еко ном ске раз ви је но сти. Бу ду ћи да је ЕУ нај ве ћи до на тор 
БиХ, што кроз ин стру мен те Про це са ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња, што кроз дру ге еко ном ске ин стру мен те, ми си ја ЕУФОР-а у 
ко ор ди на ци ји са ЕУПМ и спе ци јал ним пред став ни ком ЕУ, тре ба 
да до при не се да БиХ по ста не ста бил на де мо крат ска др жа ва ко ја ће 
би ти ње на чла ни ца. На жа лост, тај циљ је још увек у до ме ну да ле-
ке бу дућ но сти и мо же се ре ћи да ову ми си ју, као и са му БиХ че ка 
пу но по сла.

И у Ма ке до ни ју је ЕУ по сла ла две ми си је – јед ну вој ну и јед-
ну ци вил ну.КОН КОР ДИ ЈА је би ла вој на ми си ја ко ја је над гле да ла 
при ме ну Охрид ског спо ра зу ма и ње на успе шност се ду гу је  ви ше 
„по вољ ном уну тра шњем то ку“12) не го оспо со бље но сти вој ни ка и 
њи хо вом број ча ном при су ству. С об зи ром да је на кон за вр шет ка 
ње ног ман да та оста ла не ре фор ми са на по ли ци ја, на сле ди ла ју је 
по ли циј ска ми си ја ПРОК СИ МА. Циљ је био на пра ви ти ефи ка сну 
по ли ци ју ко ја ће пре у зе ти кон тро лу гра ни ца од вој ске и у ко ју ће 
ло кал но ста нов ни штво има ти по ве ре ње. Ре фор ма по ли ци је ни је 
са мо из раз по тре бе да се оси гу ра ста бил ност и по што ва ње Охрид-
ског спо ра зу ма већ је та ко ђе и јед на од оба ве за из пот пи са ног Спо-
ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (но вем бар 2001. го ди не). 
Кон тро ла гра ни ца је пре у зе та, до ста је ура ђе но на ре ор га ни за ци ји 
по ли ци је али по ве ре ње још увек ни је из гра ђе но, на ро чи то ет нич-
ки Ал бан ци не ма ју по ве ре ње у ма ке дон ску по ли ци ју. По ред то га, 
ор га ни зо ва ни кри ми нал је у ве ли кој ме ри при су тан и по ли ци ја се 
те шко бо ри са њим.
12)  Радмила Накарада ,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.21
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Ми си ја ЕУЛЕКС на Ко со ву не ће се оце њи ва ти као оста ле бу-
ду ћи да још увек ни је пот пу но опе ра тив на већ ће се не што ре ћи 
о по тен ци јал ним те шко ћа ма. Ср би ја је при хва ти ла рас по ре ђи ва ње 
ове ми си је са мо уко ли ко бу де ста ту сно не у трал на и ако бу де де ло-
ва ла на осно ву ре зо лу ци је Ује ди ње них на ци ја 1244. То је и до го во-
ре но са Ге не рал ним се кре та ром УН-а кроз пот пи си ва ње спо ра зу ма 
у 6 та ча ка.13) Про блем је у сле де ћем: ко сов ске вла сти не при хва та ју 
овај спо ра зум јер сма тра ју да је Ко со во не за ви сна др жа ва ко ја не 
сме при хва та ти та кве спо ра зу ме ко ји иду на ње ну ште ту. Са дру ге 
стра не, Ср би ја не при хва та ко сов ску не за ви сност и ин си сти ра да 
се пи та ње ста ту са Ко со ва вра ти за пре го ва рач ки сто. Шта ће се 
да ље де ша ва ти те шко је ре ћи из ове пер спек ти ве. Оно што је ипак 
из ве сно је сте да је ЕУЛЕКС  пр ва ми си ја у окви ру ЕБОП–а ко ја по-
се ду је из вр шна овла шће ња. То да је за пра во да се за кљу чи да ЕУ 
још јед ном у по след ње две де це ни је екс пе ри мен ти ше на под руч ју 
за пад ног Бал ка на ис про ба ва ју ћи кон цепт но вих ми си ја. Тач но је да 
су та из вр шна овла шће ња огра ни че на и да их мо гу ко ри сти ти са мо 
уко ли ко је то нео п ход но али чи ње ни ца да мо гу уки да ти опе ра тив не 
од лу ке во ди за кључ ку да се на про сто ру бив ше Ју го сла ви је пра ви 
„јед на др жа ва огра ни че не не за ви сно сти“.

3.2.МисијеуАфрици

Ци вил но – вој не ми си је ЕУ  игра ле су зна чај ну уло гу у не ким 
де ло ви ма Афри ке уче ству ју ћи у упра вља њу кри за ма и из град њи 
ми ра. Ве ли ки број ми си ја је упу ћен у прав цу Афри ке бу ду ћи да је 
Афри ка кон ти нент са озбиљ ним без бед но сним про бле ми ма: ху ма-
ни тар не кри зе, про па ле др жа ве, си ро ма штво. Ова ана ли за за по че ће 
др жа вом ко ја је „уго сти ла“ нај ве ћи број ми си ја ЕУ, Де мо крат ском 
ре пу бли ком Кон го и то баш ана ли зом оне ми си је ко ја пред ста вља 
пре крет ни цу у раз во ју ЕБОП-а, вој ном ми си јом АР ТЕ МИС. Она је 
по ка за ла да ЕУ мо же да де лу је бр зо у кри зним си ту а ци ја ма, и то 
не осла ња ју ћи се на НА ТО. Опе ра ци ја је ор га ни зо ва на бр зо, око 
2000 вој ни ка мул ти на ци о нал ног са ста ва са зна чај ном до ми на ци јом 
Фран цу за, ума ње на је прет ња ци ви ли ма, омо гу ћен при јем ху ма ни-
тар не по мо ћи, при пре мљен те рен ми си ји Ује ди ње них на ци ја (МО-
НУК ). Оп ште по сма тра но, ми си ја АР ТЕ МИС би ла је успе шна 
али огра ни че ног до ме та; раз о ру жа ње ни је у пот пу но сти ура ђе но 
а па ра по ли циј ске сна ге ни су до кра ја не у тра ли зо ва не, она је сте 
ути ца ла на ста би ли за ци ју си ту а ци је али са мо до 40 км од глав ног 
13) Шест тачака - Извештај генералног секретара Уједнињенихnacija, www.kim.sr.gov.yu
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гра да Иту ри је.14) Оно што је био про блем са овом вој ном опе ра-
ци јом је сте обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва, с об зи ром на 
то да не по сто ји бу џет ЕУ на ме њен ЕБОП опе ра ци ја ма већ зе мље 
пред вод ни це што је у овом слу ча ју би ла Фран цу ска, са ме обез бе-
ђу ју фи нан си је. С об зи ром на но ва де ша ва ња на ис то ку зе мље, две-
ма ци вил ним ми си ја ма зна чај но је оте жа но де ло ва ње бу ду ћи да су 
број ча но ма ле и те шко је оства ри ти ци ље ва због ко јих су по сла те 
на те рен у ова квој кри зној си ту а ци ји. Због то га ЕУ по ку ша ва јед-
ним мул ти ди мен зи о нал ним при сту пом да од го во ри на кри зу. Овај 
при ступ укљу чу је ак ти ван по ли тич ки ан га жман у по сре до ва њу 
(Спе ци јал ни пред став ник ЕУ за ре ги он Ве ли ких је зе ра), ху ма ни-
тар ну по моћ и са рад њу са ми си јом МО НУК у ци љу ста би ли за ци-
је без бед но сне си ту а ци је и хит но раз о ру жа ва ње свих на о ру жа них 
гру па. Кон го је још увек да ле ко од  то га да бу де ста бил на и од го-
вор на др жа ва. 

У скло пу ду го трај них по ку ша ја да се ре ши кри за у Дар фу ру, 
ЕУ је по чет ком 2008. го ди не офор ми ла ми си ју ко ја ће вла да ма Ча-
да и Цен трал но а фрич ке ре пу бли ке по мо ћи да се из бо ре са про бле-
мом огром ног бро ја из бе гли ца из су сед ног Су да на. Ова ми си ја се 
су о ча ва са огром ним те шко ћа ма услед не ста ши це во де и не при сту-
пач ног ге о граф ског те ре на. По ред тих при род них огра ни че ња, вла-
де Ча да и Су да на се уза јам но оп ту жу ју за под сти ца ње по бу ње ни-
ка у гра нич ним обла сти ма. Узи ма ју ћи у об зир све ово, ми си ја још 
има пу но по сла ка ко би ис пу ни ла свој циљ а то је мо гу ће са мо уз 
све срд ну по моћ свих зна чај них ме ђу на род них ак те ра. Што се ти-
че ми си је ре фор ме сек то ра без бед но сти у Гви не ји Би сао, мо же се 
при ме ти ти на пре дак али не у свим обла сти ма под јед на ко. За крај 
ана ли зе успе шно сти ми си ја у Афри ци тре ба по ме ну ти и учи нак 
НАВ ФО РА у Со ма ли ји. У пр вом ме се цу ман да та она је ус пе ла да 
обез бе ди да бро до ви са хра ном без бед но стиг ну до оба ла Со ма ли-
је.

3.3.МисијеуАзији
Ана ли зу успе шно сти ми си ја ЕУ у Ази ју тре ба за по че ти од оне 

ко ја је у нај ве ћој ме ри ис пу ни ла ци ље ва због ко јих је по сла та. То 
је АММ ко ја је за вр ше на де цем бра 2006.  На кон 30 го ди на не пре-
кид ног ору жа ног кон флик та, мир и ста бил ност по но во су ус по ста-
вље ни у ин до не жан ској про вин ци ји Ацех. Би ла је то пр ва ми си ја 
ЕУ у ју го и сточ ној Ази ји и пр ва ко ја је ура ђе на са парт не ри ма из 
АСЕ АН-а. Она је по сла та на за јед нич ки по зив вла де Ин до не зи је и 
14)  Радмила Накарада,“Европскаунијакаомировнипројекат”,оп.цит.,стр.18
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По кре та за сло бо ду Аце ха да по сма тра спро во ђе ње ми ров ног спо-
ра зу ма из ме ђу ова два ак те ра. Без њи хо ве по др шке, ма ло је ве ро-
ват но да би ова ми си ја би ла успе шна. Ми си ја је рас по ре ђе на до ста 
бр зо, с об зи ром на ге о граф ску уда ље ност. Што се ти че оног што 
је учи ње но, По крет за сло бо ду Аце ха је јав но пре дао на о ру жа ње 
ко је је по том уни ште но, вла да Ин до не зи је је рас пу сти ла па ра вој не 
и по ли циј ске сна ге. Ка да је реч о ре ин те гра ци ји бив ших бо ра ца 
По кре та, чак су не ки од њих би ли на ли сти за из бо ре 2006. го-
ди не.15) ЕУ ће на ста ви ти са по др шком Ин до не зи ји, иако је ми си ја 
го то ва, укљу чу ју ћи из град њу ин сти ту ци ја, тре нинг по ли ци је, кроз 
ко му ни тар не про гра ме и би ла те рал не на по ре. ЕУ је по мо ћу АММ 
по ка за ла да она мо же би ти гло ба лан играч ко ји са ра ђу је са ре ги о-
нал ним парт не ри ма. 

Ка да је реч о Ав га ни ста ну и Ира ку, си ту а ци ја је слич на. Две 
ци вил не ми си је ЕУ су на те ре ну и за јед но са оста лим при сут ним 
ак те ри ма, ми си ја ма УН-а  и НА ТО-а по ку ша ва ју да по мог ну ло кал-
ним вла сти ма у ре кон струк ци ји др жа ва. Обе др жа ве су до ста сла-
бе, су о че не са огром ним мањ ком без бед но сти, да ле ко од ус по ста-
вља ња де мо крат ских стан дар да и вла да ви не пра ва. За да так ми си ја 
ЕУ ни је ни ма ло лак. По треб не ће би ти го ди не ра да на те ре ну ка ко 
би се ство ри ле кон со ли до ва не и од го вор не др жа ве, не са мо кроз 
рад ми си ја ЕБОП–а већ и кроз ак тив ну уло гу Европ ске ко ми си је и 
ње них про гра ма за ре кон струк ци ју (ЕУ је дру ги по ве ли чи ни до-
на тор у Ира ку и Ав га ни ста ну), уче шће спе ци јал них пред став ни ка 
ЕУ за Ав га ни стан и Ирак као и уз све срд ну по моћ оста лих ме ђу-
на род них ак те ра. 

На Па ле стин ским те ри то ри ја ма ЕУ има две ци вил не ми си је, 
јед ну ко ја над зи ре спо ра зум о сло бод ном кре та њу из ме ђу Изра е ла 
и Егип та и дру гу ко ја по ма же па ле стин ској упра ви у ре фор ми по-
ли ци је. Од ју на 2007. го ди не ка да је Ха мас до шао на власт, ЕУ је 
при вре ме но су спен до ва ла ак ци је ко је во де ње не ми си је на те ре ну. 
Пре то га она је уче ство ва ла у из град њи ин сти ту ци ја, по сма тра ла 
ре фор му по ли ци је као и спро во ђе ње це ло куп них еко ном ских ре-
фор ми.

3.4.МисијеуГрузијииМолдавији

Ми си ја вла да ви не пра ва у Гру зи ји је пр ва та ква ми си ја ЕУ. Она 
је по сла та у ци љу по мо ћи гру зиј ским вла сти ма у ре фор ми си сте-

15)  “Innovative civilian crisis management : the  lessons from Aceh”,ESDPnewsletterno.4,
July2007,
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ма кри вич ног суд ства. Раз лог сла ња ова кве ми си је ле жи у же љи 
да се по ша ље по ли тич ка по ру ка да ЕУ пру жа пу ну по др шку ре-
фор ма ма и по што ва њу де мо крат ских вред но сти у свом су сед ству. 
Овој ми си ји прет хо ди ло је усва ја ње Европ ске по ли ти ке су сед ства 
– ЕNP (2002–2004) са ци љем да се по пра ве од но си са но вим су-
се ди ма кроз еко ном ске од но се и по ли тич ки ди ја лог. Нај пре кроз 
де фи ни са ње Ак ци о них пла но ва са сва ком од 16 зе ма ља ко је је на-
кон ве ли ког про ши ре ња 2004. го ди не до би ла за сво је но ве су се де а 
за тим и кроз њи хо во спро во ђе ње. Ми си ја у Гру зи ји је има ла све га 
12 љу ди и мо же се ре ћи пре ам би ци о зан циљ пред со бом јер се ра-
ди ло о ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на за 
ко ји је тре ба ло ре фор ми са ти кри вич но суд ство. Је ди ни по зи тив ни 
ре зул тат ове ми си је је сте усва ја ње сло же не На ци о нал не стра те ги је 
ре фор ме кри вич ног суд ства.16) 

ЕУММ  је са мо не ко ли ко ме се ци на те ре ну али већ се мо гу 
уочи ти ње ни кључ ни не до ста ци. Че сти ин ци ден ти по ка зу ју да се 
си ту а ци ја ни је у пот пу но сти ста би ли зо ва ла што зна чи да њен крат-
ко роч ни циљ ни је оства рен. По ред то га али не и ма ње ва жна је сте 
чи ње ни ца да Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја не при хва та ју ЕУММ на 
сво јој те ри то ри ји јер сма тра ју да су оне су ве ре не др жа ве и да је то 
угро жа ва ње њи хо вог те ри то ри јал ног ин те гри те та. 

ЕУБАМ ми си ја на гра ни ци Мол да ви је и Укра ји не по ма же у 
упра вља њу гра ни цом. Она под сти че са рад њу ме ђу гра нич ним 
слу жба ма, њи хо ву ко ор ди на ци ју, сва ко днев но вр ши тре нин ге гра-
нич них и ца рин ских слу жбе ни ка (ан ти ко руп ци ја, фал си фи ко ва ње 
до ку ме на та, бор ба про тив тр го ви не дро гом и дру гих об ли ка ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла). До са да шња до стиг ну ћа ове ми си је су: 
усва ја ње и спро во ђе ње но вог ца рин ског ре жи ма, по ве ћан над зор 
на гра нич ним пре ла зи ма, бо ља са рад ња ме ђу гра нич ним слу жба-
ма, ве ћа раз ме на ин фор ма ци ја. Ман дат ове ми си је је про ду жен до 
кра ја 2009. го ди не с об зи ром да су још увек у ве ли кој ме ри  при сут-
ни без бед но сни  про бле ми по пут иле гал не ми гра ци је и тр го ви не 
љу ди ма, ко руп ци је, мре же ор га ни зо ва ног кри ми на ла.  

4.ПЕРСПЕКТИВАЕВРОПСКЕУНИЈЕ
УИЗГРАДЊИМИРА

ЕУ не ма бу џет за од бра ну, не ма вој ску али је по след њих пет 
го ди на из ве ла два де се так ми си ја ко је су уче ство ва ле у из град њи 
ми ра кроз об у ча ва ње по ли ци је, упра вља ње гра ни ца ма, ре фор му 
16)  “EUJUST- Themis in Georgia”, ESDPnewsletterno.1,December2005,
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сек то ра без бед но сти, раз о ру жа ње, ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. 
Ши ра ге о граф ска рас про стра ње ност (Евро па, ју жни Кав каз, суб-
са хар ска Афри ка, ју го и сточ на Ази ја ) и раз ли чи те вр сте ци вил них 
ак ци ја по ка зу ју да је оства ри ла за ви дан на пре дак у „ме кој” ди мен-
зи ји упра вља ња кри за ма, на су прот по чет ном ен ту зи ја зму да ће вој-
на ди мен зи ја би ти при мар на у од го во ру ЕУ на кри зе. Европ ске сна-
ге за бр зо деј ство (РРФ) ни су још увек фор ми ра не. Фи нан си ра ње 
вој них опе ра ци ја ни је ду го роч но ре гу ли са но. Не ко ли ко из ве де них 
вој них опе ра ци ја по ка зу ју из ве сна огра ни че ња у сми слу бро ја љу-
ди ко ји уче ству ју и за да та ка ко је мо гу да оба ве. Ни јед на опе ра ци ја 
ни је би ла ве ли чи не НА ТО ми си је у Ав га ни ста ну или УН ми си је у 
Кон гу, би ле су то ма ле или сред ње ми си је. То би тре ба ло та ко и да 
оста не с об зи ром да је ЕУ по ка за ла да је пре све га ци вил на си ла. Уз 
по моћ до бре ком би на ци је ко му ни тар них ин стру ме на та и ци вил них 
ин стру ме на та ЕБОП-а, ЕУ мо же ефи ка сно да од го ва ра на кри зе. И 
Ci vi lian He a dli ne Goal 2010. са др жи од ред бу о по треб ној ко ор ди-
на ци ји из ме ђу пр вог и дру гог сту ба, као и од ред бу о да љем ја ча њу 
ци вил не ди мен зи је ЕУ. Оно што од ли ку је ЕУ као гло бал ног ак те ра 
је сте, ка ко се на во ди у Европ ској стра те ги ји без бед но сти, “спо соб-
ност да де лу је за јед но са парт не ри ма (УН, АУ, НА ТО, АСЕ АН )”.17) 
ЕУ има ка па ци те та и до вољ но тра ди ци о нал них ин стру ме на та пре-
вен ци је да ре а гу је про ак тив но не че ка ју ћи да се кри за по ја ви јер је 
це на ко ју по тен ци јал ни кон фликт но си да ле ко ве ћа не го ула га ње у 
пре вен ци ју. 
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ROLEOFTHEEUROPEANUNIONINPEACEBUILDING
Summary

Althoughinitiallyenvisionedasaprimarilyeconomicor
ganization, the change in security environment, as well
nature of the conflicts emerging after the end of “Cold
War”,haveinfluencetheEuropeanUniontoadoptitselfto
thesenewcircumstancesandtobecomeasignificantpolit
icalandsecurityfactoroninternationalscene.Ithasbeen
passedeightyearssinceformationoftheEuropeansecu
rityandselfdefensivepolicy.SofartheEuropeanUnion
hasledabouttwentymissionsofcrisismanagementand
peacebuilding,butonlyfewofthemwereofmilitaryna
ture.TheEuropeanUnionhasachievedgreatestsuccess
whenitusedcivilinstrumentsforattainingpeace.Author
ofthistextwasmotivatedtochoosethisparticulartheme
forthetextforthereasonofnoticingthesuccessoftheEu
ropeanUnionasacivilpoweraswellastheattractiveness
ofits“soft”(civil)dimensionincrisismanagement.For
thatreason,theanalysisofconcretecivilandmilitarymis
sionsshouldpresentcontributionoftheEuropeanUnion
inpeacebuilding.
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