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Santrauka
Straipsnyje analizuojamos Sutarties dėl Konstitucijos Europai nuostatos, skirtos Europos Sąjungos bendrajai gynybos politikai. Šios nuostatos lyginamos su bendrąją gynybos
politiką reglamentuojančiomis galiojančios Europos Sąjungos steigimo sutarties nuostatomis, įtvirtintomis Nicos sutartimi. Išryškinamos pagrindinės Europos Sąjungos bendrosios
gynybos politikos teisinio reglamentavimo tendencijos Europos Konstitucijos projekte. Savo
išvadoms pagrįsti, be lyginamojo, autorius taip pat taiko sisteminį, istorinį, teleologinį, loginį ir
kitus tyrimo metodus.
Pagrindinė autoriaus daroma išvada yra ta, kad Europos Konstitucijos projektas numato toliau stiprinti Europos Sąjungos bendrąją gynybos politiką jos autonomiškumo santykiuose su NATO didinimo linkme, nors ir iš esmės nekeičia šios politikos principų. Tokią išvadą
lemia naujos, lyginant su galiojančia Europos Sąjungos steigimo sutartimi, Europos Konstitucijos projekto nuostatos, atspindinčios Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos
institucijų stiprinimo bei struktūrinio karinio bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir nustatančios galimybę valstybėms narėms prisiimti bendros gynybos įsipareigojimus. Pagal Europos Konstitucijos projektą taip pat sudaromos sąlygos Europos Sąjungai perimti visas Vakarų Europos Sąjungos funkcijas ir formaliai likviduoti šią organizaciją. Vis dėlto Europos
Konstitucijos projekte išlieka pakankamos teisinės garantijos, kad Europos Sąjungos bendroji
gynybos politika nepakeis NATO veiklos ir nepažeis valstybių, NATO narių, įsipareigojimų pagal
Šiaurės Atlanto sutartį. Be to, dauguma naujų Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos nuostatų buvo suformuluotos siekiant veiksmingai reaguoti į naujus iššūkius tarptautinei
taikai ir saugumui.
Straipsnyje trumpai apžvelgiami ir Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos bendrojoje
gynybos politikoje pagrindai pagal nacionalinę teisę. Daroma išvada, kad Lietuvos nacionalinės
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teisės normos numato pakankamas sąlygas šaliai dalyvauti visose Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos formose. Kita vertus, Lietuvai politiniu požiūriu gali būti netikslinga
palaikyti visas galimas šios politikos raidos tendencijas.
Europos Konvento priimtame Sutarties dël Konstitucijos Europai (toliau – Europos
Konstitucija) projekte [1] siekiama spræsti daugelá Europos Sàjungos ateièiai svarbiø klausimø. Ið jø daugiausia dëmesio paprastai skiriama Europos Sàjungos teisinio subjektiðkumo
átvirtinimui, steigiamøjø sutarèiø supaprastinimui, iðsiplëtusios Sàjungos institucinei reformai
ir teisës aktø bei kitø sprendimø priëmimo procedûrø adaptacijai, Pagrindiniø teisiø chartijos
statusui, Europos Parlamento bei nacionaliniø parlamentø vaidmens stiprinimui. Ðiø klausimø ðeðëlyje daþnai lieka kiti ne maþiau svarbûs Europos Sàjungos veiklos aspektai ir sritys, kuriø reglamentavimas taip pat kinta pagal Europos Konstitucijos nuostatas. Viena ið tokiø veiklos srièiø yra Europos Sàjungos bendroji gynybos politika (toliau – ES BGP arba
BGP). Jos aktualumà rodo nesibaigianti diskusija dël Europos Sàjungos vaidmens tarptautinio saugumo sistemoje, ypaè jos santykiø su NATO ir JAV [2; 3; 4; 5; 6]. Suprantama, kad
Lietuvai taip pat neiðvengiamai tenka rinktis ir laviruoti tarp skirtingø ES ðaliø pozicijø dël
BGP tolesnës raidos [7]: vienos ðalys linkusios plëtoti BGP, maþiau dëmesio skirdamos
santykiams su NATO ir JAV, kitos norëtø stiprinti ES BGP kaip europiná NATO ramstá, prisidedantá prie JAV pastangø uþtikrinti tarptautinæ taikà ir saugumà. Atsiþvelgiant á tai, Europos
Konstitucijos projekto nuostatos yra ypaè svarbios pasirenkant vienokià arba kitokià ES BGP
ateities vizijà.
Taigi ðio straipsnio objektas yra ES BGP klausimus reglamentuojanèios Europos
Konstitucijos projekto nuostatos, t. y. tos nuostatos, kurios reglamentuoja ES ðaliø gynybiná
ir kariná bendradarbiavimà, kaip bendrosios uþsienio ir saugumo politikos (toliau – BUSP)
dalá. Straipsnyje nesiekiama analizuoti visø BUSP reglamentuojanèiø Europos Konstitucijos
projekto nuostatø, o bendrosios BUSP nuostatos aptariamos tik tiek, kiek jos turi reikðmës
BGP. Straipsnyje taip pat iðsamiau nenagrinëjami politologiniai ES BGP aspektai. Jie pasitelkiami tiek, kiek jø reikia teisiniø klausimø analizei.
Pagrindinis straipsnio tikslas – nustatyti BGP teisinio reglamentavimo raidos tendencijas, átvirtintas Europos Konstitucijos projekte. Siekiant ðio tikslo keliami uþdaviniai identifikuoti ir iðanalizuoti naujas Europos Konstitucijos projekto nuostatas, reglamentuojanèias ES
BGP, atskleisti jø veikiamas tolesnës BGP raidos tendencijas, taip pat atsakyti á klausimà, ar
Lietuvos teisës aktai numato pakankamas sàlygas ðaliai dalyvauti ES BGP.
Nustatant ES BGP teisiniø pagrindø raidos tendencijas Europos Konstitucijos projekte,
ypaè svarbu palyginti BGP reglamentuojanèias Konstitucijos projekto nuostatas su atitinkamomis galiojanèiomis Europos Sàjungos steigimo sutarties (toliau – ES sutartis) [8] nuostatomis, átvirtintomis Nicos sutartimi. Todël logiðka ðá straipsná pradëti nuo trumpos esamø
BGP teisiniø pagrindø apþvalgos.

1. ES BGP teisiniø pagrindø iki Europos Konstitucijos apþvalga
Kadangi ES BGP teisiniø pagrindø raida pagal ES sutartá, áskaitant Nicos sutartyje atspindëtus naujausius pokyèius, yra gana iðsamiai nagrinëta mokslinëje literatûroje [9; 10;
11; 12], vertëtø priminti tik svarbiausius dabartinæ BGP teisinio reglamentavimo bûklæ apibûdinanèius aspektus. Europos Vadovø Taryba1 1999 m. pradëjo ES BGP reformà. Ji vëliau
1

Šiame straipsnyje vartojamas Europos Vadovų Tarybos pavadinimas, nes taip ši institucija vadinama oficialiame ES sutarties tekste ir Europos Konstitucijos projekto tekste lietuvių kalba. Straipsnio autoriaus nuomone,
tikslesnis būtų Europinės Tarybos (arba Europos Vadovų Tarybos) pavadinimas, nes būtent taip ES valstybių ir
vyriausybių vadovų institucija vadinama kitomis Sąjungos šalių kalbomis. Suprantama, kad Europos Vadovų
Tarybos pavadinimas tiksliau atspindi šios institucijos esmę ir padeda ją geriau skirti nuo Europos Vadovų Tarybos – 1949 m. įsteigtos tarptautinės organizacijos, užsiimančios daugiausia žmogaus teisių apsauga ir vienijančios beveik visas Europos valstybes.
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atspindëta Nicos sutartimi pakeistoje ES sutarties 17 straipsnio redakcijoje [5, p. 27–35; 10,
p. 209–222; 11, p. 1–52; 13; 14; 15; 16; 17, p. 3–9]. Svarbiausias ðios reformos tikslas – sukurti autonomines ES karines pajëgas, kurios galëtø bûti panaudotos prireikus ginti Sàjungos uþsienio ir saugumo politikos interesus, jei tam nepakaktø tradiciniø diplomatiniø ir ekonominiø priemoniø. Taèiau tai nereiðkë, kad ES buvo transformuota á karinæ organizacijà
arba buvo sukurta kokia nors alternatyva NATO. Galiojanèios redakcijos ES sutarties 17
straipsnio 1 dalies antroji pastraipa aiðkiai ápareigoja Sàjungà gerbti jos nariø ásipareigojimus
pagal 1949 m. Ðiaurës Atlanto sutartá [18], suderinti BGP su NATO plëtojama saugumo ir
gynybos politika. Todël ES BGP plëtoti naudojami NATO pajëgumai bei iðtekliai, ir ES BGP
plëtra suvokiama kaip padedanti bei prisidedanti prie NATO veiklos ir bendrø tikslø ágyvendinimo. Kaip teigiama 2002 m. gruodþio 16 d. Europos Sàjungos ir Ðiaurës Atlanto sutarties
organizacijos deklaracijoje dël Europos saugumo ir gynybos politikos [19], ES turëtø vadovauti toms karinëms kriziø valdymo operacijoms, kuriose visos NATO dalyvavimas nëra bûtinas. Vadinasi, ES BGP, kaip ir ankstesnë Vakarø Europos Sàjungos (toliau – VES) veikla,
yra suvokiama kaip europinis NATO ramstis, NATO ir ES santykiai saugumo ir gynybos politikos srityje turëtø bûti grindþiami subsidiarumo principu.
Taigi ES BGP reforma nereiðkë naujos atskiros veiklos srities, ketvirtojo ES ramsèio,
atsiradimo. Pagal galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsnio 1 dalies pirmàjà pastraipà paþangi BGP plëtra yra suprantama kaip viena ið svarbiausiø sudëtiniø ES antrojo
ramsèio (BUSP) daliø ir padedanti spræsti bendrus BUSP uþdavinius.
Teisiniu poþiûriu ávykdytà ES BGP reformà galima apibûdinti kaip tarptautiniø organizacijø teisiø perëmimà [10, p. 211], kai vienos tarptautinës organizacijos (VES) funkcijø dalis
perduodama kitai tarptautinei organizacijai (ES). Tokia teisiø perëmimo forma dar vadinama
teisiø perdavimu (transferu) [20, p. 130; 21, p. 166]. Ið galiojanèios redakcijos 17 straipsnio 2
dalies aiðku, kad ðiuo atveju ES perëmë VES funkcijas, susijusias su vadinamøjø Petersbergo operacijø vykdymu (pagal 1992 m. VES Tarybos Petersbergo deklaracijà ðioms operacijoms priskiriamos humanitarinës ir gelbëjimo, taikos palaikymo, taip pat kriziø valdymo,
áskaitant taikos atkûrimà, operacijos [20, p. 1005]). Kartu su ðiomis funkcijomis ið esmës
buvo perimtos ir joms vykdyti reikalingos civilinës bei karinës institucijos [14; 16], ES Ministrø Tarybai ir jos ásteigtam Politiniam ir saugumo komitetui [22] prisiëmus VES Tarybos
funkcijas, susijusias su sprendimø dël kariniø operacijø vykdymo priëmimu, taip pat ES Tarybos Generaliniame sekretoriate ásteigus Kariná komitetà [23] ir Kariná ðtabà [24] (kartu naikinant atitinkamas VES institucijas [25]), perëmus ið VES kitas pagalbines institucijas (Situacijø centrà, Palydovø centrà [26] ir Saugumo studijø institutà [27]). Tiesa, instituciniai pokyèiai ið esmës nebuvo atspindëti Nicos sutartyje, vengiant didesniø ginèø dël sutarties turinio.
Taigi ávykdþius BGP reformà, ES pati ágijo operacines galimybes ir daugiau nebesiremia VES, kaip operaciniø ES sprendimø rengimo bei ágyvendinimo árankiu ir savotiðku tarpininku santykiuose su NATO. 2004 m. ES vykdo keturias Petersbergo operacijas [28]. Ið jø
dvi yra policijos misijos (Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Makedonijoje) ir dvi karinës operacijos, atliekamos remiantis NATO iðtekliais bei pajëgumais [29] (operacija ARTEMIS Kongo
Demokratinëje Respublikoje ir operacija CONCORDIA Makedonijoje). Svarstoma galimybë
visiðkai perimti ið NATO padëties stabilizavimo operacijà Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Logiðku ES BGP reformos rezultatu tapo tai, kad ir iki tol nelabai gyvybinga VES liko
vegetuoti, nes egzistuoja ið esmës tik formaliai, nevykdydama jokios praktinës veiklos. Likutinës VES funkcijos yra labiau simbolinio ir administracinio pobûdþio [25; 10, p. 218–220], ið
jø svarbiausios yra ðios: 1) bendroji gynyba pagal modifikuotos Briuselio sutarties [30] V
straipsná, kurios VES be NATO atlikti negali (modifikuotos Briuselio sutarties IV straipsnis); 2)
ginkluotës srities bendradarbiavimo plëtra (modifikuotos Briuselio sutarties IX straipsnis), taèiau ir ðià funkcijà ES perima reorganizuodama VES ginkluotës institucijas á vienà Europos
ginkluotës agentûrà [17, p. 22; 31; 32; 33]; 3) konsultacinë funkcija Europos saugumo ir gynybos srityje, kurià atlieka VES Asamblëja, ásteigta pagal modifikuotos Briuselio sutarties IX
straipsná ir formuojama ið nacionaliniø parlamentø sudaromø delegacijø. Ið esmës liko funk52

cionuoti tik dvi VES institucijos (Asamblëja ir Generalinis sekretoriatas, kuriam vadovauja ES
BUSP Vyriausiasis atstovas), o aukðèiausioji VES institucija – Taryba – gali bûti suðaukta prireikus.
Be Petersbergo operacijø vykdymo, galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsnio
1 dalies pirmojoje pastraipoje numatyta kita galima BGP raidos tendencija – bendroji gynyba. ES bendroji gynyba kol kas netapo realybe, nes jai bûtinas specialus Europos Vadovø
Tarybos sprendimas, kuris bûtø tikëtinas kurios nors ES ðalies ginkluoto uþpuolimo atveju
[10, p. 217–218]. Taèiau net ir toks sprendimas nereikðtø imperatyviø bendros gynybos ásipareigojimø, lygiaverèiø Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnyje bei modifikuotos Briuselio
sutarties V straipsnyje numatytiems ásipareigojimams, nes Europos Vadovø Tarybos sprendimu bûtø tik rekomenduojama valstybëms narëms nacionalinës teisës nustatyta tvarka
priimti sprendimà dël bendros gynybos. Atsiþvelgiant á tai kyla abejonë, kam apskritai reikalinga ES sutarties 17 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos nuostata dël bendros gynybos
galimybës. Juk teisiniu poþiûriu ji yra bereikðmë: pagal Jungtiniø Tautø Chartijos [34] 51
straipsná kiekviena ES valstybë ir taip turi teisæ suteikti pagalbà kitai uþpultai ES ðaliai, ágyvendindama teisæ á kolektyvinæ savigynà. Nuostata dël bendros gynybos galimybës turëtø
daugiau prasmës, jeigu bûtø numatyta galimybë prisiimti bendros gynybos ásipareigojimus,
pagal kuriuos bûtø privalu suteikti pagalbà uþpultai ðaliai, t. y. ES valstybë turëtø pareigà
ágyvendinti savo teisæ á kolektyvinæ savigynà kitos ES ðalies ginkluoto uþpuolimo atveju.
Pagal galiojanèios redakcijos ES sutarties 14 straipsnio 1 dalá BGP paprastai ágyvendinama Ministrø Tarybos bendraisiais veiksmais. Jie gali bûti priimti tik vienbalsiai (galiojanèios redakcijos ES sutarties 23 straipsnio 1 ir 2 dalys).
Apibendrinant galima pasakyti, kad ES sutarties nuostatos, reglamentuojanèios BGP
klausimus, yra gana abstrakèios ir neatspindi visos BGP paþangos (tai yra logiðka, nes Nicos sutartis yra greito ES ðaliø skirtingø interesø kompromiso rezultatas, nesant sutarimo dël
BGP vizijos detaliø [10, p. 212]). Todël neatsitiktinai galiojanèios redakcijos ES sutarties 17
straipsnio 5 dalis specialiai numato galimybæ ðio straipsnio nuostatas keisti, toliau plëtojant
BGP. Ði galimybë ið esmës yra ágyvendinama jau Europos Konstitucijos projekto nuostatose, kurios yra gerokai iðsamesnës, lyginant su atitinkamomis BGP reglamentuojanèiomis
ES sutarties nuostatomis.

2. ES BGP teisiniø pagrindø raida pagal Europos Konstitucijos
projekto nuostatas
Europos Konstitucijos projekto nuostatos ið esmës nekeièia ES sutartyje átvirtintø pagrindiniø ES BGP principø, taèiau juos labiau detalizuoja specialiomis normomis. Kaip ir
anksèiau, BGP plëtros tikslas nëra ES transformacija á analogiðkà NATO karinæ kolektyvinës
gynybos organizacijà [17, p. 15], o tik pagrástø civiliniais ir kariniais iðtekliais Sàjungos operacijø vykdymo pajëgumø uþtikrinimas (Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 1 dalis). Todël
BGP netampa atskira ES kompetencijos rûðimi, o lieka BUSP, kaip vienos ið Sàjungos kompetencijos rûðiø, dalimi: pagal Konstitucijos projekto 11 straipsnio 4 dalá „Sàjungos kompetencijai priklauso apibrëþti ir ágyvendinti bendrà uþsienio ir saugumo politikà, įskaitant laipsnišką bendros gynybos politikos formavimą“, o pagal BUSP skirtà bendràjà Konstitucijos
projekto 15 straipsnio 1 dalies normà „Sàjungos kompetencija bendros uþsienio ir saugumo
politikos srityje apima visas uþsienio politikos sritis ir visus su Sàjungos saugumu susijusius
klausimus, įskaitant bendros gynybos politikos laipsnišką formavimą, kuri galėtų tapti bendra
gynyba“ (ið esmës ðios nuostatos yra tapaèios galiojanèios redakcijos ES sutarties 2
straipsnyje deklaruotam Sàjungos tikslui ágyvendinti BUSP, áskaitant paþangià BGP plëtrà,
kuri galëtø tapti bendra gynyba). Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Konstitucijos projekto 11
straipsnyje BUSP yra iðskirta kaip atskira kompetencijos kategorija, taip ið esmës iðsaugant,
nors gerokai supaprastinant, buvusià ES ramsèiø sistemà. Kaip pasakyta Europos Konvento
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III darbo grupës baigiamojoje ataskaitoje [35, p. 6, 15], teisinio subjektiðkumo suteikimas ES
(pagal Konstitucijos 6 straipsná) ir jos steigiamøjø sutarèiø supaprastinimas per se nekeièia
Sàjungos ramsèiø sistemos, tad specifinës antrojo bei treèiojo ramsèio nuostatos, reglamentuojanèios tarpvyriausybiná bendradarbiavimà, lieka Europos Konstitucijos projekte.
Taigi BGP, kaip vieno ið ES ramsèiø sudëtinës dalies, apibûdinimas ið esmës lieka nepakitæs. Toká apibûdinimà patvirtina Europos Konstitucijos projekto I-40 straipsnio 1 dalis, aiðkiai
nurodanti, kad „bendra saugumo ir gynybos politika yra sudëtinë bendros uþsienio ir saugumo politikos dalis“. Ið ðio straipsnio turinio taip pat aiðku, kad pagrindinës BGP, kaip
svarbiausios bendros saugumo ir gynybos politikos dalies, plëtros kryptys nesikeièia: BGP
gali apimti valstybiø nariø gynybiná bei kariná bendradarbiavimà plëtojant operacines ES pajëgas (áskaitant ginkluotës srities bendradarbiavimà), planuojant ir vykdant Petersbergo operacijas, taip pat prisiimant bendros gynybos ásipareigojimus.
Iðlieka ir ES BGP suderinamumo su NATO saugumo bei gynybos politika principas (já
átvirtinanti Europos Konstitucijos projekto I-40 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostata yra ið esmës tapati galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsnio 1 dalies antrajai
pastraipai). Vis dëlto nepaisant struktûros ir turinio panaðumø, Konstitucijos projekto I–40
straipsnyje, skirtame specialioms bendros saugumo ir gynybos politikos ágyvendinimo nuostatoms, yra daug naujø nuostatø [36], lyginant su galiojanèios redakcijos ES sutarties 17
straipsniu. Savo ruoþtu Konstitucijos projekto I–40 straipsnio nuostatos toliau plëtojamos ir
detalizuojamos Konstitucijos projekto III dalies V antraðtinës dalies II skyriaus 2 skirsnyje (III–
210 – III–214 straipsniuose).
Naujàsias ES BGP reglamentuojanèias nuostatas lëmë Konstitucijos projekto I–40
straipsnio 1 dalyje nurodytas pagrindinis BGP tikslas uþtikrinti pakankamas Sàjungos operacijø pajëgas, taip pat BUSP tikslus konkretizuojantys ES uþdaviniai, kurie formuluojami Europos Sàjungos saugumo strategijoje [37]. Naujosios BGP nuostatos akivaizdþiai atspindi
ðioje Strategijoje iðreikðtà sieká aktyvinti ir stiprinti ES veiklà ágyvendinant tokius strateginius
saugumo politikos uþdavinius kaip veiksmingas reagavimas á naujus iððûkius tarptautinei
taikai bei saugumui ir saugumo Europos valstybiø kaimynystëje uþtikrinimas. Todël apskritai
jos vertintinos teigiamai, nors kai kurios nuostatos yra gana dviprasmiðkos, kad jas bûtø galima aiðkinti ir taikyti siekiant skaldyti ES valstybiø vienybæ, skatinti „dviejø greièiø“ BGP srities bendradarbiavimà bei kurti dubliuojanèias NATO veiklà institucijas. Tokià iðvadà patvirtina ES BGP reglamentuojanèiø Europos Konstitucijos projekto konkreèiø nuostatø analizë.
2.1. Petersbergo operacijø vykdymo reglamentavimo pokyèiai
Petersbergo operacijø teisinio reglamentavimo pokyèiai pagal Europos Konstitucijos
projektà nëra dideli, lyginant su kitomis ES BGP reglamentavimo naujovëmis. Pagrindinë
naujovë yra ðiø operacijø spektro iðplëtimas, siekiant veiksmingai kovoti su Europos saugumo strategijoje [37, p. 3–5] ávardytomis ðiuolaikinëmis globaliomis grësmëmis taikai ir
saugumui – terorizmu, masinio naikinimo ginklø plitimu, regioniniais konfliktais, valstybiø
þlugimu ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Atsiþvelgiant á tai Europos Konstitucijos
projekto III–210 straipsnio 1 dalis, detalizuodama I–40 straipsnio 1 dalá (joje ávardytos bendro
pobûdþio taikos palaikymo, konfliktø prevencijos bei tarptautinio saugumo stiprinimo uþduotys), papildo Petersbergo operacijø sàraðà naujomis operacijomis [17, p. 16]. Tai – bendros nuginklavimo (ginkluotës kontrolës ir sunaikinimo), kariniø konsultacijø bei pagalbos
(bendradarbiavimo su treèiøjø ðaliø ginkluotosiomis pajëgomis) ir padëties stabilizavimo po
konflikto operacijos. Atsiþvelgiant á ypaè aktualià terorizmo grësmæ, III–210 straipsnio 1 dalyje taip pat specialiai nurodoma, kad visos Petersbergo operacijos gali bûti naudojamos
kovojant su terorizmu ir remiant treèiøjø ðaliø kovà su terorizmu jø teritorijoje.
Kovos su terorizmu poreikiai lëmë dar vienà su Petersbergo operacijomis susijusià Europos Konstitucijos projekto naujovë. Jo I–42 straipsnyje siûloma nustatyti solidarumo sàlygà, kuri ápareigotø ES panaudoti visas turimas (áskaitant karines) priemones kovojant su
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teroro grësmëmis ir stichinëmis bei þmogaus sukeltomis nelaimëmis. Sàjunga ir valstybës
narës ápareigojamos veikti bendrai ir solidariai uþkirsdamos kelià teroro aktams, apsaugodamos nuo tokiø aktø demokratines institucijas ir civilius gyventojus, taip pat suteikdamos
pagalbà teroro aktà patyrusiai ES ðaliai jos praðymu. Ðie ásipareigojimai nëra tapatûs bendros gynybos ásipareigojimams ginkluotø uþpuolimø atvejais [17, p. 20–21], kuriø galimybë
numatyta Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalyje ir III–214 straipsnyje: bendros gynybos ásipareigojimai apima pareigà suteikti pagalbà valstybiø ávykdyto ginkluoto
uþpuolimo (agresijos) atveju, taip pat nevalstybiniø subjektø iðpuoliø, prilygstanèiø ginkluotam uþpuolimui, atvejais; tuo tarpu I–42 straipsnyje nustatyti solidarumo sàlygos ásipareigojimai bûtø taikomi tik kovojant su nevalstybiniø dariniø keliamomis grësmëmis, áskaitant ir
tokius teroro aktus, kurie prilygtø ginkluotam uþpuolimui (agresijai). Taigi bendros gynybos
ir solidarumo sàlygos ásipareigojimai gali sutapti tik prilygstanèio ginkluotam uþpuolimui teroro akto atveju. Taèiau nagrinëjant toká atvejá reikia turëti omenyje, kad solidarumo sàlygos
ásipareigojimus pagal Konstitucijos projekto I–42 straipsná turës visos ES valstybës, o bendros gynybos ásipareigojimus pagal III–214 straipsnio 1 dalá turës tik atskirai juos prisiëmusios valstybës, t. y. ne visos ES ðalys (tikëtina, kad tradiciðkai neutralios ir nesijungianèios á
gynybines sàjungas valstybës niekada neprisiims bendros gynybos ásipareigojimø). Todël
Konstitucijos projekto I–42 straipsnyje nustatyta solidarumo sàlyga, be kita ko, reikalinga
átraukiant á bendrà kovà su terorizmu bûtent tas ES valstybes, kurios nenori prisiimti bendros
gynybos ásipareigojimø. Þinoma, apskritai galima bûtø abejoti, ar specialios solidarumo kovojant su terorizmu sàlygos numatymas nereiðkia, kad kitais atvejais ES valstybës neturi bûti
solidarios, t. y. tokio ginkluoto uþpuolimo, kuris nëra teroro aktas, atveju jos gali neteikti pagalbos viena kitai, jeigu nëra prisiëmusios bendros gynybos ásipareigojimø. Vis dëlto tikëtina, kad ir tokiu atveju ES ðalys padëtø uþpultai valstybei narei, remdamosi bendruoju
BUSP veiklai taikomu solidarumo principu [10, p. 217–218] (jis iðplauktø ið Konstitucijos
projekto 5 straipsnio 2 dalies, 15 straipsnio 2 dalies ir 39 straipsnio 2 dalies), taèiau ðis principas bûtø ágyvendintas kita forma – specialiu Europos Vadovø Tarybos sprendimu, priimtu
pagal Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatà.
Lyginant su galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsniu, Europos Konstitucijos
projekto nuostatos detalizavo Petersbergo operacijø vykdymà, nurodydamos, kad joms
vykdyti panaudojami valstybiø nariø pajëgumai, áskaitant bendrus keliø ES ðaliø karinius vienetus (I-40 straipsnio 1 ir 3 dalys). Be to, pagal Konstitucijos projekto III–211 straipsná Ministrø Taryba gali ágalioti operacijà vykdyti to norinèiø ir galinèiø valstybiø grupæ, o pagal III–
213 straipsnio 4 dalá Ministrø Taryba gali papraðyti, kad operacijà vykdytø tik struktûriniame
bendradarbiavime dalyvaujanèios ES ðalys.
Kaip ir anksèiau, Ministrø Tarybos sprendimai dël Petersbergo operacijø ir kitø ES
BGP ágyvendinanèiø veiksmø galës bûti priimti tik vienbalsiai: tai plaukia ið Konstitucijos
projekto I–40 straipsnio 4 dalies ir III210 straipsnio 2 dalies (keièiasi tik tokiø sprendimø
forma – pagal III–195 straipsnio 3 dalies b punktà jie vadinami Europos sprendimais dël Sàjungos veiksmø). Nors gynybos politika ágyvendinama ir nacionaliniu, ir ES lygiu, gynyba yra
viena ið neatskiriamø nacionalinio suvereniteto savybiø ir remiasi pirmiausia nacionaliniais
iðtekliais; todël skirtingai nuo kitø BUSP srièiø, kvalifikuotos daugumos balsavimas ið esmës
negali bûti taikomas ES BGP sprendimams priimti [17, p. 10; 38, p. 7]. Net ir tais atvejais, kai
Petersbergo operacijà rengia ir vykdo ne visos, o tik tam tikros ágaliotos arba struktûriniame
bendradarbiavime dalyvaujanèios ES ðalys, sprendimas dël operacijos taip pat turi bûti priimtas vienbalsiai dalyvaujant visoms valstybëms narëms, kad bûtø uþtikrinta minimaliai bûtina Sàjungos vienybë [38, p. 10–11].
2.2. Instituciniai pokyèiai
Europos Konstitucijos projektu nesiekiama ið esmës keisti egzistuojanèios ES BGP
ágyvendinimo institucinës sistemos ir operacinio mechanizmo, kurá sudaro vadovaujanèios
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politinës institucijos ir jø sprendimus ágyvendinanèios karinës institucijos [10, p. 212–215;
14; 16]. Ið politiniø institucijø svarbiausia liks Ministrø Taryba, kuri priims sprendimus dël
BGP ágyvendinimo priemoniø Sàjungos uþsienio reikalø ministrui arba kuriai nors valstybei
narei pasiûlius (I–40 straipsnio 4 dalis), o vykdant solidarumo sàlygos ásipareigojimus –
bendru Komisijos ir Sàjungos uþsienio reikalø ministro siûlymu (III–231 straipsnio 1 dalis).
Ministrø Tarybai sprendimus rengti bei ágyvendinti padës Politinis ir saugumo komitetas (III–
210 straipsnio 2 dalis, III–231 straipsnio 3 dalis), o koordinuoti jø ágyvendinimà pagal III–210
straipsnio 2 dalá – Sàjungos uþsienio reikalø ministras (ið esmës jis uþims buvusià BUSP Vyriausiojo atstovo vietà BGP ágyvendinimo mechanizme). Karinës institucijos lieka iðsamiau
nereglamentuotos Konstitucijos projekte (apie jas tik uþsimenama III–231 straipsnio 3 dalyje,
kurioje minimos Politiniam ir saugumo komitetui padedanèios struktûros, o III–214 straipsnio
2 dalyje minimas Karinis komitetas). Ið kariniø institucijø aukðèiausioji liks Karinis komitetas,
kuriam bus pavaldus Karinis ðtabas, Situacijø centras ir Palydovø centras.
Svarbiausia Europos Konstitucijos projekto naujovë, susijusi su BGP ágyvendinimo
instituciniais pokyèiais, yra ES kariniø pajëgumø plëtros uþtikrinimo mechanizmo tobulinimas, numatant ásteigti Europos ginkluotës, moksliniø tyrimø ir kariniø pajëgumø agentûrà (I–
40 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa ir III–212 straipsnis). Viena vertus, uþpildyti valstybiø
ásipareigojimø dël kariniø pajëgumø plëtros vykdymo kontrolës spragas yra tikrai bûtina, norint plëtoti BGP ne tik deklaracijomis, bet uþtikrinant realià ES kariniø pajëgumø plëtrà (ES
taip ir nepavyko ágyvendinti 1999 m. iðkeltø ambicingø kariniø pajëgumø plëtros tikslø iki
2003 m. sukurti 60 tûkst. kariø greitojo reagavimo pajëgas, bet 2004 m. buvo iðkeltas naujas
tikslas iki 2010 m. sukurti iki 9 greitojo reagavimo kovos daliniø [39; 40]). Europos ginkluotës, moksliniø tyrimø ir kariniø pajëgumø agentûra kaip tik ir padëtø valstybëms nustatant
kariniø pajëgø tikslus bei vertinant paþangà juos ágyvendinant, t. y. ið esmës bûtø atsakinga
uþ nuoseklià ES kariniø pajëgumø plëtrà ir ðios srities valstybiø ásipareigojimø vykdymo
veiksmingà prieþiûrà [33]. Agentûra bûtø atskaitinga Ministrø Tarybai, veikianèiai Gynybos
ministrø tarybos forma [17, p. 24]. Taigi gynybos ministrai, tiesiogiai atsakingi savo ðalyse
uþ kariniø pajëgumø plëtrà, galëtø greitai reaguoti á Agentûros pastabas ir rekomendacijas.
Agentûra taip pat bûtø atsakinga uþ valstybiø bendradarbiavimo ginkluotës srityje ir
ginkluotës srities moksliniø tyrimø plëtrà. Taip bûtø ágyvendinta galiojanèios redakcijos ES
sutarties 17 straipsnio 1 dalies numatyta valstybiø nariø bendradarbiavimo ginkluotës plëtros
srityje galimybë, uþbaigiant ðios funkcijos perëmimà ið VES. Kita vertus, Europos Konstitucijos projekto III–212 straipsnis nepakankamai apibrëþia Agentûros statusà ir jos galias.
Ðio straipsnio 2 dalis tik nurodo, kad Agentûros veikloje galës dalyvauti ne visos ES valstybës ir jos statutas bus patvirtintas Ministrø Tarybos kvalifikuota balsø dauguma priimtu
sprendimu. Ið pirmo þvilgsnio teigiama yra tai, kad institucionalizuojamas pageidaujanèiø
aktyviau bendradarbiauti ginkluotës srityje ðaliø bendradarbiavimas. Taèiau apsisprendusios
dalyvauti Agentûros veikloje valstybës gali pakliûti á savotiðkas pinkles, jeigu Ministrø Taryba
(net ir ðioms valstybëms prieðtaraujant) patvirtintø toká Agentûros statutà, kuris sudarytø sàlygas jà balsø dauguma priimti privalomus sprendimus dël ginkluotës ásigijimø. Tokiu atveju
Agentûra galëtø tapti kai kuriø, ginkluotës srityje stipresniø, ES ðaliø dominavimo árankiu, kuris verstø kitas Sàjungos nares atsisakyti iðoriniø ginkluotës ásigijimø ðaltiniø (pvz., pirkimø ið
ES narëmis nesanèiø NATO ðaliø). Tokiam nuogàstavimui tam tikro pagrindo suteikia Europos Konstitucijos projekto III–212 straipsnio 2 dalis, kuri ápareigoja nustatyti Agentûros statusà atsiþvelgiant á veiksmingo dalyvavimo jos veikloje laipsná.
2.3. Struktûrinio bendradarbiavimo galimybë
Viena ið didþiausiø Europos Konstitucijos projekto naujoviø BGP srityje yra struktûrinio
bendradarbiavimo galimybë, numatyta I–40 straipsnio 6 dalyje, kurios nuostatas plëtoja III–
213 straipsnis. Struktûrinis bendradarbiavimas yra specifinë pagal I–43 straipsná ávairiose ES
veiklos srityse leidþiamo valstybiø nariø tvirtesnio bendradarbiavimo forma (III–213 straipsnio
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5 dalis) [17, p. 19], nes jam taikomos bendros tvirtesná bendradarbiavimà reglamentuojanèios nuostatos su iðimtimi dël svarbiausiø sprendimø priëmimo [36]. Skirtingai nuo tvirtesnio
bendradarbiavimo, sprendimai dël struktûrinio bendradarbiavimo pradþios ir struktûriniame
bendradarbiavime dalyvaujanèiø ðaliø kariniø operacijø pagal I-40 straipsnio 4 dalá ir III-201
straipsnio 1 dalá priimami Ministrø Tarybos tik vienbalsiai ir tik balsuojant visoms ES narëms
(þinoma, bet kuri ið ðaliø gali konstruktyviai susilaikyti, netrukdydama priimti sprendimø).
Taip pat vienbalsiai turës bûti priimami sprendimai dël kitø struktûrinio bendradarbiavimo
veiksmø, bet balsuoti galës tik ðioje srityje bendradarbiaujanèios ðalys.
Struktûrinio bendradarbiavimo esmë – leisti intensyvesná kai kuriø (bet ne maþiau kaip
treèdalio) ES valstybiø bendradarbiavimà, jeigu jos turi aukðtesnius kriterijus (áskaitant pajëgø kontrolës, parengties, sàveikumo bei mobilumo veiksnius1 [17, p. 19]) atitinkanèius
karines galias ir nori susisaistyti didesniais ðiø pajëgø plëtros ásipareigojimais. Kiekviena ES
valstybë gali ásitraukti á struktûriná bendradarbiavimà Ministrø Tarybos sprendimu, kuris priimamas tik dalyvaujanèiø ðiame bendradarbiavime valstybiø balsais (Konstitucijos projekto
III–213 straipsnio 2 dalis).
Viena vertus, struktûrinis bendradarbiavimas yra sveikintinas, nes sudarys sàlygas vienytis norinèioms glaudþiau bendradarbiauti BGP srityje ES ðalims, taip padidinant Sàjungos
pajëgumus vykdyti sudëtingiausias Petersbergo operacijas. Kita vertus, struktûrinis bendradarbiavimas gali kelti ir tam tikrø pavojø ES vienybei bei transatlantiniam bendradarbiavimui
su ES narëmis nesanèiomis NATO valstybëmis, jeigu jis bûtø iðnaudojamas tik kai kuriø, kariniu poþiûriu stipresniø, ES ðaliø interesams átvirtinti ir dubliuojanèioms NATO veiklà institucijoms kurti. Pagrindo tokiems nuogàstavimams suteikia tai, kad aktyvios struktûrinio bendradarbiavimo ðalininkës yra bûtent ypaè dël daug klausimø su JAV nesutarianèios ES
valstybës (Prancûzija, Vokietija, Belgija bei Liuksemburgas), kurios faktiðkai jau pradëjo tokio bendradarbiavimo procesà, sutarusios didinti bendras karines galias ir steigti atskirà Europos kariniø operacijø ðtabà [41]. Be to, pavyzdþiui, rengiant 2003 m. lapkrièio 11 d. ES susitarimà dël kariniø pajëgø statuso (vadinamàjá ES SOFA) [42], taip pat nugalëjo tendencija
perdëm akcentuoti savarankiðkumà nuo NATO: uþuot vengus painiavos, kurià galëtø sukelti
skirtingø tuos paèius klausimus reglamentuojanèiø normø taikymas, ir paprasèiausiai blanketinës normos bûdu numaèius taikyti ES valstybëms NATO ðaliø sutartis, reglamentuojanèias kariniø pajëgø bei tarptautiniø vadavieèiø statusà [43, 44] (pvz., taip yra sudarytas 2001
m. SHIRBRIG susitarimas dël Jungtiniø Tautø operacijoms naudojamø pajëgø statuso [45]),
vis dëlto buvo nuspræsta perraðyti á ES SOFA daugelá atitinkamø NATO sutarèiø nuostatø, jas
modifikuojant.
2.4. Bendros gynybos nuostatos
Be struktûrinio bendradarbiavimo galimybës, kita didþiausia Europos Konstitucijos
projekto naujovë BGP srityje yra glaudesnio bendradarbiavimo galimybë, numatyta I–40
straipsnio 7 dalyje ir iðplëtota III–214 straipsnyje. Lyginant su galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsniu, Konstitucijos projekto nuostatos jau neapsiriboja tik bendros gynybos
galimybe, jeigu dël to vienbalsiai nutartø Europos Vadovø Taryba. Panaðiai kaip struktûrinio
bendradarbiavimo atveju, norinèios glaudþiau bendradarbiauti ES valstybës dar iki tokio Europos Vadovø Tarybos sprendimo gali prisiimti bendros gynybos ásipareigojimus, prisijungdamos prie specialios deklaracijos. Skirtingai nuo struktûrinio bendradarbiavimo, tam nereikia jau dalyvaujanèiø glaudesniame bendradarbiavime ðaliø pritarimo. Þinoma, esminis
glaudesnio bendradarbiavimo skirtumas nuo struktûrinio bendradarbiavimo yra tas, kad
glaudesnis bendradarbiavimas vykdomas bendros gynybos srityje, o struktûrinis bendradarbiavimas – Petersbergo operacijø rengimo ir vykdymo srityje.
1

Išsamūs aukštesni karinių pajėgumų kriterijai bus išdėstyti specialiame Konstitucijos Protokole, kurio dalyvės
bus struktūrinio bendradarbiavimo šalys.
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Ið esmës Europos Konstitucijos projekte siûlomi prisiimti glaudesnio bendradarbiavimo ásipareigojimai yra analogiðki Ðiaurës Atlanto sutarties [18] 5 straipsnyje numatytiems
bendros gynybos ásipareigojimams. Kaip ir Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnio, Europos
Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalies ir III–214 straipsnio nuostatos grindþiamos
Jungtiniø Tautø Chartijos [34] 51 straipsnio nuostatomis, ðiame straipsnyje pripaþástama
neatimama kiekvienos valstybës teisë á individualià bei kolektyvinæ savigynà ginkluoto
uþpuolimo atveju, t. y. bendros gynybos ásipareigojimus prisiëmusi valstybë privalo pasinaudoti kolektyvinës savigynos teise, suteikdama pagalbà kitai tokius pat ásipareigojimus
turinèiai valstybei, jei ji buvo uþpulta. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad kaip ir NATO, pagal
Europos saugumo strategijà [37, p. 7] ES supranta ginkluoto uþpuolimo sàvokà ne klasikine, o ðiuolaikine plaèiàja prasme, kaip apimanèià ne tik valstybës ávykdytà ginkluotà uþpuolimà, bet ir tokiam uþpuolimui pagal pobûdá bei mastà prilygstanèius nevyriausybiniø
teroristiniø dariniø veiksmus, kuriems atremti taip pat gali prireikti ginkluotøjø pajëgø operacijø. Taigi bendros gynybos ásipareigojimai pagal Europos Konstitucijos projektà reikðtø ir
pareigà suteikti ginkluotà pagalbà, bûtinà kitos ES ðalies teritorijoje ávykdytam plataus masto
teroro aktui atremti.
Atkreiptinas dëmesys á tai, kad apibrëþianèios bendros gynybos ásipareigojimus Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalies nuostatos yra ið esmës paþodþiui perkeltos ið tokius pat ásipareigojimus nustatanèio modifikuotos Briuselio sutarties [30] V straipsnio
(ginkluoto uþpuolimo atveju privalu suteikti uþpultai ðaliai „visà galimà karinæ ir kitokià pagalbà“). Todël net bûtø galima teigti, kad formaliai bendros gynybos ásipareigojimai pagal
Europos Konstitucijos projektà yra net grieþtesni negu pagal Ðiaurës Atlanto sutarties 5
straipsná, kuris tarsi suteikia teisæ NATO ðalims pasirinkti, kokio pobûdþio pagalbà jos turëtø
suteikti [20, p. 912–913, 986–987] (taèiau ið tikrøjø tai bûtø perdëm formalus, praktikoje
menkai pripaþástamas ir neteisingas Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnio teksto aiðkinimas:
atsiþvelgiant á bendrus Sutarties ir konkreèius jos 5 straipsnio tikslus, ðiame straipsnyje átvirtinti ásipareigojimai taip pat reiðkia pareigà nedelsiant suteikti visà bûtinà taikai bei saugumui
atkurti pagalbà1 [20, p. 913]). Be kolektyvinës savigynos principo, Europos Konstitucijos
projekto I–40 straipsnio 7 dalies nuostatos taip pat perima ið VES glaudþios sàveikos su
NATO principà [20, p. 987]: ið esmës á I–40 straipsnio 7 dalies treèiàjá sakiná beveik paþodþiui
perkeltas modifikuotos Briuselio sutarties IV straipsnio pirmasis sakinys, ápareigojantis bendros gynybos srityje glaudþiai bendradarbiauti su NATO (tiesa, antrasis modifikuotos Briuselio sutarties IV straipsnio sakinys, ápareigojantis ðioje srityje remtis atitinkamomis NATO
karinëmis institucijomis, á Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalá nëra perkeltas). Taigi galima teigti, kad Europos Konstitucijos projektu siekiama, kad ES perimtø ið
VES, nors ir simbolinæ, bendros gynybos funkcijà [17, p. 21]. Juo labiau, kad Europos Konvente nebuvo pritarta pasiûlymams visai iðbraukti Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7
dalá arba joje neformuluoti bendros gynybos ásipareigojimø, o nurodyti á esamus ásipareigojimus pagal modifikuotà Briuselio sutartá [46; 47].
Galima taip pat pastebëti, kad lyginant su Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsniu ir modifikuotos Briuselio sutarties V straipsniu, Europos Konstitucijos projekto III–214 straipsnio 2
dalis labiau detalizuoja bendros gynybos ásipareigojimø ágyvendinimo tvarkà. Pirma, Konstitucijos projekto III–214 straipsnio 2 dalyje nurodoma ið bendrosios tarptautinës teisës iðplaukianti bûtina kolektyvinës savigynos teisës ágyvendinimo sàlyga, kurià 1986 m. Nikaragvos byloje konstatavo Tarptautinis Teisingumo Teismas [48], – uþpultos ðalies kreipimasis
praðant pagalbos (t. y. prisiëmusios bendros gynybos ásipareigojimus ES ðalys teiks pagalbà uþpultajai ðaliai tik jos praðymu). Antra, ið Konstitucijos projekto III–214 straipsnio 2
dalies iðplaukia, kad sprendimus dël bendros gynybos ásipareigojimus ágyvendinanèiø
veiksmø priims glaudesniame bendradarbiavime dalyvaujanèiø ES ðaliø ministrai (uþsienio
1
Akivaizdu, kad ginkluoto užpuolimo atveju visa būtina taikai ir saugumui atkurti pagalba užpultajai šaliai reiškia pirmiausia ginkluotą pagalbą, jeigu tik valstybė pajėgi ją suteikti. Juk kitomis priemonėmis tokiu atveju taikos ir
saugumo atkurti neįmanoma, nebent užpuolusioji šalis pati nutrauktų puolamuosius veiksmus.
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reikalø ir gynybos), padedami Politinio ir saugumo komiteto bei Karinio komiteto (taigi pagalbai uþpultajai ðaliai suteikti nereikëtø Europos Vadovø Tarybos sprendimo, kaip yra nustatyta ne glaudesniam bendradarbiavimui pagal Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 2
dalá). Kaip ir Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnio 2 dalis bei modifikuotos Briuselio sutarties
VI straipsnio 1 dalis, Europos Konstitucijos projekto III–214 straipsnio 3 dalis ið esmës pakartoja Jungtiniø Tautø Chartijos 51 straipsnyje nustatytà pareigà apie ginkluotà uþpuolimà ir
taikomas savigynos priemones nedelsiant praneðti JT Saugumo Tarybai.
Vis dëlto lieka retorinis klausimas, kokia prasmë yra perkelti á Europos Konstitucijos
projektà ið esmës simbolinius bendros gynybos ásipareigojimus ið modifikuotos Briuselio
sutarties ir kam reikia toliau dubliuoti NATO kolektyvinës gynybos ásipareigojimus, átvirtintus
Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnyje. Juk ES ðaliø bendros gynybos ásipareigojimai, kaip ir
VES, bûtø ágyvendinami per NATO; akivaizdu, kad á glaudesná bendradarbiavimà ásilies tik
tos ES ðalys, kurios taip pat yra NATO narës (be to, ne visos: pavyzdþiui, Danija nëra VES
narë ir pagal specialaus Amsterdamo sutarties Protokolo dël Danijos pozicijos [49] 6
straipsná apskritai nedalyvauja priimant ES BGP sprendimus, nes mano, kad jos gynybos
interesai pakankamai ágyvendinami NATO [10, p. 218]), o neutraliteto ir nesijungimo á gynybines sàjungas politikos besilaikanèios ðalys (Austrija, Suomija, Airija, Ðvedija, Kipras ir
Malta) nesirengia tokios savo politikos keisti [17, p. 11, 21]. Todël praktiniu poþiûriu ES ðaliø
glaudesnis bendradarbiavimas prisiimant bendros gynybos ásipareigojimus atrodo beprasmis, nebent ES siektø ateityje dubliuoti NATO veiklà ir suteikti alternatyvias saugumo garantijas. Pastaroji galimybë neatrodo reali dël kur kas maþesniø ES kariniø pajëgumø, nors Europos Konstitucijos I–40 straipsnio dalyje nëra aiðkiai iðreikðto analogiðko modifikuotos Briuselio sutarties IV straipsniui ES ðaliø ásipareigojimo bendros gynybos srityje remtis NATO
institucijomis.
2.5. ES BGP santykis su NATO
Nors ir yra nuogàstavimø dël galimos ES BGP raidos, ypaè ginkluotës, struktûrinio ir
glaudesnio bendradarbiavimo srityse, Europos Konstitucijos projekte yra bent jau formaliai
pakankamos teisinës garantijos, kad BGP prisidëtø prie NATO veiklos, o ne jà dubliuotø ar
kitaip pakenktø. Minëta, kad Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 2 dalies antrojoje
pastraipoje yra átvirtintas ES BGP suderinamumo su NATO saugumo ir gynybos politika
principas, ápareigojantis gerbti valstybiø nariø ásipareigojimus pagal Ðiaurës Atlanto sutartá.
Beje, ði nuostata atspindi NATO veiklos nedubliavimo ir ES BGP subsidiarumo iðlaikymo poreiká geriau negu galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsnis, kurio 4 dalis yra gana
dviprasmiðka, nes taip pat ápareigoja valstybes nares plëtoti gynybiná bendradarbiavimà
NATO tokiu bûdu, kuris netrukdytø ES BGP plëtrai. Taip pat minëta, kad Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalis papildomai laiduoja, kad ES ðaliø glaudesnis bendradarbiavimas bendros gynybos srityje bûtø vykdomas glaudþiai sàveikaujant su NATO, o III–
214 straipsnio 4 dalis uþtikrina, kad glaudesnis bendradarbiavimas neturi átakos valstybiø
nariø teisëms ir ásipareigojimams pagal Ðiaurës Atlanto sutartá.
Europos saugumo strategija [37, p. 12–14], kuri turës reikðmës ágyvendinant ES BGP
reglamentuojanèias Konstitucijos projekto nuostatas, taip pat nesuteikia rimto pagrindo teigti, kad bûtø keièiami pagrindiniai NATO ir ES partnerystës santykiø principai [10, p. 220–
222], apibrëþti 2002 m. gruodþio 16 d. Europos Sàjungos ir Ðiaurës Atlanto sutarties organizacijos deklaracijoje dël Europos saugumo ir gynybos politikos [19]. Joje aiðkiai konstatuota, kad ES su NATO sieja strateginës partnerystës kriziø valdymo srityje santykiai, o
veiksmingiems transatlantiniams santykiams uþtikrinant saugumà nëra jokios alternatyvos.
Vis dëlto pabrëþiama subalansuotos partnerystës su JAV bûtinybë [37, p. 13].
Taigi kita vertus, kaip kartais atsitinka ir dabar, ávairios ES valstybës galës skirtingai
suprasti pakankamai abstrakèias strateginës ir subalansuotos partnerystës sàvokas, bûtinà
BGP suderinamumo su NATO saugumo bei gynybos politikos laipsná ir leistinas BGP plëtros
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ribas. Galimybë skirtingai aiðkinti santykiø su NATO pagrindus apibrëþianèias Europos
Konstitucijos projekto nuostatas neiðnyksta. Ji bûtø gerokai maþesnë, jeigu á Konstitucijos
projektà, be abstrakèiø ES BGP suderinamumo su NATO veikla reikalavimø, bûtø taip pat
perkelti konkretesni valstybiø nariø ásipareigojimai nedubliuoti NATO veiklos, remtis NATO
institucijomis ir iðtekliais rengiant bei planuojant ES karines operacijas (t. y. panaðûs á modifikuotos Briuselio sutarties IV straipsnyje nustatytus ásipareigojimus). Tuo tarpu dabar jie yra
aiðkiai iðreikðti tik politinio pobûdþio dokumentuose, nors Europos Konstitucijos projekte
nepaðykðtëta dëmesio ne ypaè svarbioms Petersbergo operacijø vykdymo, ginkluotës srities bendradarbiavimo ir struktûrinio bei glaudesnio bendradarbiavimo detalëms.

3. VES likvidavimo bûtinybë
Ið ES BGP reglamentuojanèiø Europos Konstitucijos projekto nuostatø matyti, kad jos
sudaro pagrindà ES perimti visas likutines VES funkcijas (skirtingai nuo galiojanèios redakcijos ES sutarties 17 straipsnio 4 dalies, Konstitucijos projekte VES neávardijama kaip viena
ið glaudesnio ES ðaliø bendradarbiavimo galimybë ir apskritai niekur neminima). Bendros
gynybos funkcija bûtø perimta ágyvendinant ES ðaliø glaudesná bendradarbiavimà gynybos
srityje. Bendradarbiavimo ginkluotës srityje plëtros funkcija jau dabar ið esmës yra perimta,
ir ðá procesà pabaigs Europos ginkluotës, moksliniø tyrimø ir kariniø pajëgumø agentûros
ásteigimas.
Paskutinæ likutinæ (t. y. konsultacinæ) funkcijà, kurià pagal modifikuotos Briuselio sutarties IX straipsná atlieka VES Asamblëja, turëtø perimti taip pat parlamentinë institucija –
Europos Parlamentas (beje, skirtingai nuo VES Asamblëjos, Europos Parlamentas yra
tiesiogiai renkamas ES pilieèiø, o ne sudaromas ið nacionaliniø parlamentø skiriamø nariø).
Europos Parlamentas jau dabar yra ES Tarybos bei BUSP Vyriausiojo atstovo informuojamas apie BGP plëtrà ir gali reikðti savo nuomonæ ðiais klausimais [17, p. 25]. Ðià jo funkcijà
átvirtina Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 8 dalis, ápareigojanti Ministrø Tarybà
reguliariai konsultuotis su Europos Parlamentu dël svarbiausiøjø ES BGP aspektø ir galimø
jos plëtros alternatyvø, taip pat nuolat atsiskaityti apie BGP raidà. Be to, Konstitucijos projekto II–231 straipsnio 1 dalis ápareigoja Ministrø Tarybà praneðti Europos Parlamentui apie
solidarumo sàlygos ásipareigojimus ágyvendinanèias priemones.
Taigi nebelieka jokio pagrindo tolesnei VES veiklai (jos vykdomas administracines archyvø ir buvusiø tarnautojø pensijø tvarkymo funkcijas taip pat sëkmingai galëtø vykdyti ES).
Todël VES galëtø bûti likviduota nutraukiant modifikuotos Briuselio sutarties galiojimà pagal
jos XII straipsnio 3 dalá, leidþianèià ðalims denonsuoti Sutartá praëjus 50 metø nuo jos ásigaliojimo [30] (tokia galimybë atsirado 1998 m. [10, p. 199–200; 20, p. 988]). Tai formaliai supaprastintø ir taip gana sudëtingà transatlantinio bei Europos saugumo institucinæ sistemà.
Kartu vietoj teisiø perdavimo (transfero) bûtø ágyvendintas teisiø átraukimas, arba susiliejimas, t. y. toks tarptautiniø organizacijø teisiø perëmimas, kai viena organizacija (VES) likviduojama, o kita (ES) perima likviduojamos organizacijos funkcijas ir toliau jas vykdo kartu su
kitomis turimomis funkcijomis [20, p. 129–130; 21, p. 166].

4. Lietuvos dalyvavimo ES BGP pagrindai pagal nacionalinæ teisæ
Lietuvos dalyvavimas ES BGP atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalyje skelbiamus pagrindinius ðalies uþsienio politikos siekius stiprinti jos nepriklausomybæ, uþtikrinti pilieèiø gerovæ, prisidëti prie teise ir teisingumu pagrástos tarptautinës
tvarkos kûrimo [10, p. 223] (ðie siekiai ið esmës sutampa su ES vertybëmis ir tikslais, deklaruojamais Europos Konstitucijos projekto 2 ir 3 straipsnyje). Todël Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindø ástatymo [50] priedëlio 10 skyriaus treèiajame skirsnyje átvir60

tinta nuostata dël ðalies dalyvavimo ES BGP. Taèiau ið Nacionalinio saugumo pagrindø
ástatymo turinio (pvz., þr. priedëlio 1, 2, 3, 5, 7, 10 skyrius) taip pat galima pastebëti, kad
Lietuva savo „kietojo“ saugumo garantijas sieja pirmiausia su NATO, todël jos interesø akivaizdþiai neatitiktø tokia ES BGP raida, kuri dubliuotø NATO veiklà (juo labiau, kad ES niekada neturës tokiø kariniø pajëgumø, kokius NATO gali suteikti JAV). Suprantama, kad tokia
ES BGP raida ðaliai bûtø ir per daug brangi.
Svarbiausias Lietuvos teisës aktas, reglamentuojantis ðalies dalyvavimà ES BGP, yra
Tarptautiniø operacijø, pratybø ir kitø karinio bendradarbiavimo renginiø ástatymas [51]. Jis
sudaro palankias sàlygas Lietuvai dalyvauti visose galimose ES BGP formose, áskaitant Petersbergo operacijas, pratybas ir kitoká kariná bendradarbiavimà [10, p. 223–225]. Dalyvavimas Petersbergo operacijose reglamentuotas Ástatymo 6 straipsnyje, uþtikrinant operatyvø
sprendimø dël dalyvavimo tokiose operacijose priëmimà (prireikus toká sprendimà nedelsiant gali priimti Respublikos Prezidentas ir pateikti já tvirtinti Seimui). Ðaliai neiðkiltø jokiø
teisiniø kliûèiø net dalyvauti glaudesniame bendradarbiavime prisiimant bendros gynybos
ásipareigojimus, nes ástatymo 5 straipsnis reglamentuoja ir dalyvavimà ágyvendinant tokius
ásipareigojimus vykdomose kolektyvinës gynybos operacijose. Beje, ðio straipsnio 4 dalis
ápareigoja Seimà tvirtinti Respublikos Prezidento sprendimà dël dalyvavimo kolektyvinës gynybos operacijose, uþtikrinant bendros gynybos ásipareigojimø vykdymà [10, p. 224] (kitoks
Seimo sprendimas paþeistø Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalá, ápareigojanèià vadovautis visuotinai pripaþintais tarptautinës teisës principais ir normomis, pagal
kurias valstybë negali nevykdyti tarptautinës sutarties remdamasi vidaus teisës normomis
[52]).
Kita vertus, galbût ne visose Europos Konstitucijos projekte numatomose ES BGP
formose Lietuvai bûtø naudinga dalyvauti politiniu poþiûriu, atsiþvelgiant á ðalies nacionalinio
saugumo ir gynybos interesus. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. geguþës 1 d. rezoliucijoje „Dël Lietuvos Respublikos uþsienio politikos krypèiø Lietuvai tapus visateise NATO
nare ir Europos Sàjungos nare“ [53] iðreikðta valstybës pozicija remti veiksmingà NATO,
kaip kolektyvinës gynybos bei saugumo organizacijos, veiklà ir siekti, kad ES kariniai pajëgumai bûtø stiprinami glaudþiai bendradarbiaujant su NATO bei nedubliuojant jos funkcijø.
Atsiþvelgiant á tai, vargu ar bûtø tikslinga remti ir dalyvauti numatomame ES ðaliø glaudesniame bendradarbiavime bendros gynybos srityje (juo labiau, kad toks dalyvavimas veiksmingesniø saugumo garantijø nesuteiktø). Taip pat atsargiai svarstytina ir galimybë dalyvauti
struktûriniame ir ginkluotës srities bendradarbiavime, turint omenyje, kad á Europos Konstitucijos projektà nebuvo átrauktos Lietuvos Respublikos Vyriausybës pozicijà [54] atitinkanèios nuostatos dël struktûrinio bendradarbiavimo atvirumo visoms ES valstybëms tokiomis
paèiomis sàlygomis, kaip glaudesnio bendradarbiavimo (t. y. nediferencijuojant ávairiø ES
BGP srities intensyvesnio bendradarbiavimo formø reglamentavimo). Þinoma, sprendþiant
dël dalyvavimo konkreèioje BGP srityje Lietuvai taip pat derëtø atsiþvelgti á panaðius interesus turinèiø kitø naujø ES nariø, priklausanèiø ir NATO, pozicijà, o prireikus – pasirinkti Danijos pozicijos variantà nedalyvauti ðalies interesø neatitinkanèioje ES BGP veikloje.

Iðvados
ES BGP klausimams reglamentuoti dabar yra skirtas ES sutarties 17 straipsnis. Jo galiojanti redakcija buvo nustatyta Nicos sutartimi. Jo nuostatos yra gana abstrakèios ir atspindi tik pagrindinius 1999 m. pradëtos BGP reformos rezultatus: galiojanèios redakcijos
17 straipsnyje yra atspindëta tai, kad ES pati imasi vykdyti Petersbergo operacijas, perimdama ðià funkcijà ið VES. Ðiame straipsnyje taip pat abstrakèiai uþsimenama apie ES bendrosios gynybos galimybæ, kuri galëtø bûti viena ið BGP plëtros krypèiø. Be to, numatoma
ES valstybiø ginkluotës srities bendradarbiavimo galimybë. Galiojanèioje ES sutartyje beveik
nëra atspindëta BGP institucinë sistema. Suprantama, kad toks ES sutarties nuostatø abst61

raktumas yra ES ðaliø skirtingø interesø kompromiso iðraiðka, taèiau ðios nuostatos jau yra
nepakankamos toliau plëtojant BGP. Todël Europos Konstitucijos projekte ES BGP reglamentuojanèios nuostatos labiau atspindi ðioje srityje pasiektà paþangà, yra gerokai detalesnës ir aiðkesnës, ypaè dël BGP plëtros krypèiø: specialios BGP nuostatos, numatytos I–40
straipsnyje, toliau plëtojamos Konstitucijos projekto III dalies V antraðtinës dalies II skyriaus
2 skirsnyje (III–210 – III–214 straipsniuose).
Kaip ir ES sutartimi, Europos Konstitucijos projektu nesiekiama sukurti analogiðkos
NATO karinës organizacijos. Todël kertiniai ES BGP principai iðlieka: BGP ir toliau yra sudëtinë BUSP dalis, kurios tikslas uþtikrinti Sàjungos operacijø vykdymo pajëgumus, taip pat
BGP turi bûti suderinama su NATO saugumo bei gynybos politika; BGP neágyja virðnacionalumo bruoþø, ir visi jà ágyvendinantys sprendimai Ministrø Taryboje turi bûti priimami vienbalsiai. Vis dëlto Europos Konstitucijos projekte yra daug kokybiðkai naujø nuostatø, kuriomis siekiama stiprinti BGP veiksmingai reaguojant á naujus iððûkius tarptautinei taikai ir saugumui. Todël ið esmës ðios nuostatos vertintinos teigiamai, nors ir atspindi tendencijà stiprinti ES BGP didinant jos autonomijà santykiuose su NATO, o kai kurios ið jø, atsiþvelgiant á
galimà jø turinio aiðkinimà ir praktiná ágyvendinimà, ateityje gali skaldyti ES valstybiø vienybæ
ir lemti „dviejø greièiø“ bendradarbiavimà BGP srityje, galbût netgi paskatinti kai kurias ES
ðalis kurti dubliuojanèias NATO veiklà gynybines bei karines institucijas.
Petersbergo operacijø rengimo ir vykdymo teisinio reglamentavimo pokyèiai pagal Europos Konstitucijos projektà nëra dideli, lyginant su kitomis naujovëmis. Pirmasis pokytis,
susijæs su Petersbergo operacijomis, yra ðiø operacijø spektro iðplëtimas, siekiant veiksmingai atremti tokias naujas grësmes Europos saugumui kaip terorizmas, masinio naikinimo
ginklø plitimas, regioniniai konfliktai, valstybiø þlugimas ir tarptautinis organizuotas nusikalstamumas. Todël Konstitucijos projekto III–210 straipsnis papildo Petersbergo operacijø
sàraðà bendromis nuginklavimo, kariniø konsultacijø bei pagalbos, konfliktø prevencijos ir
padëties stabilizavimo po konflikto operacijomis. Ðis straipsnis taip pat nurodo, kad visos
Petersbergo operacijos gali bûti naudojamos kovojant su terorizmu ir remiant treèiøjø ðaliø
kovà su terorizmu jø teritorijoje. Be to, Konstitucijos projekto I–42 straipsnyje siûloma nustatyti solidarumo sàlygà, kuri ápareigotø ES panaudoti visas turimas priemones kovojant su
teroro grësmëmis ir stichinëmis bei þmogaus sukeltomis nelaimëmis. Be kita ko, tokia sàlyga reikalinga, kad tos ES valstybës, kurios neprisiima bendros gynybos ásipareigojimø,
bûtø ápareigotos teikti pagalbà kitoms Sàjungos ðalims kovojant su terorizmu.
Antrasis pokytis yra susijæs su ES pajëgumus vykdyti Petersbergo operacijas plëtojanèiø institucijø stiprinimu. Valstybiø ásipareigojimø dël kariniø pajëgumø plëtros vykdymui priþiûrëti numatoma ásteigti Europos ginkluotës, moksliniø tyrimø ir kariniø pajëgumø agentûrà,
pavaldþià Ministrø Tarybai. Taip mëginama sukurti mechanizmà, galintá veiksmingiau uþtikrinti ES kariniø pajëgumø plëtrà. Agentûra taip pat bûtø atsakinga uþ valstybiø bendradarbiavimo ginkluotës srityje plëtrà, taip uþbaigiant ðios funkcijos perëmimà ið VES. Kita vertus,
Europos Konstitucijos III–212 straipsnis nepaðalina galimybës Agentûrai tapti kai kuriø,
ginkluotës srityje stipresniø, ES ðaliø dominavimo árankiu ir kelti grësmæ darniam Sàjungos
valstybiø bendradarbiavimui.
Didþiausios Europos Konstitucijos projekto naujovës reglamentuojant ES BGP yra
struktûrinio ir glaudesnio valstybiø nariø bendradarbiavimo galimybës. Pagal Konstitucijos
projekto I–40 straipsnio 6 dalá ir III–213 straipsná sudaroma dar viena glaudesnio bendradarbiavimo rengiant ir vykdant Petersbergo operacijas galimybë – numatomas struktûrinis bendradarbiavimas, kuris yra specifinë ávairiose ES veiklos srityse leidþiamo tvirtesnio bendradarbiavimo forma. Struktûriniame bendradarbiavime galëtø dalyvauti turinèios labiau iðplëtotus karinius pajëgumus ir norinèios susisaistyti didesniais ðiø pajëgumø plëtros ásipareigojimais valstybës narës. Taèiau nepaisant teigiamos átakos, kurià jis gali turëti ES kariniø pajëgumø plëtrai, struktûrinis bendradarbiavimas taip pat gali turëti neigiamø pasekmiø Sàjungos vienybei ir transatlantiniams ryðiams, jeigu bûtø iðnaudojamas tik kai kuriø, kariniu poþiûriu stipresniø, valstybiø interesams konkuruoti su NATO.
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Panaðios grësmës glûdi ir glaudesnio bendradarbiavimo srityje. Pagal Europos Konstitucijos projekto I–40 straipsnio 7 dalá ir III–214 straipsná ES valstybës, nelaukdamos Europos Vadovø Tarybos sprendimo dël bendros gynybos, gali glaudþiau bendradarbiauti, prisiimdamos bendros gynybos ásipareigojimus suteikti pagalbà viena kitai ginkluoto uþpuolimo atveju. Ið esmës ðie ásipareigojimai bûtø analogiðki Ðiaurës Atlanto sutarties 5 straipsnyje ir modifikuotos Briuselio sutarties V straipsnyje numatytiems bendros gynybos ásipareigojimams. Todël kyla klausimas, kam reikia dubliuoti NATO kolektyvinës gynybos ásipareigojimus, jeigu vis tiek á glaudesná bendradarbiavimà ásilies tik tos ES ðalys, kurios taip pat
yra NATO narës (be to, ne visos). Juk toks bendradarbiavimas praktiniu poþiûriu yra beprasmis, nebent ES siektø suteikti alternatyvias NATO saugumo garantijas.
Teigiamas glaudesnio bendradarbiavimo aspektas yra tas, kad ES ið esmës perimtø ið
VES simbolinæ bendros gynybos funkcijà. Turint omenyje tai, kad ES perims ir kitas likutines
VES funkcijas (ginkluotës srities bendradarbiavimo plëtros funkcijà ir konsultacinæ funkcijà,
kurià vietoj VES Asamblëjos atliktø Europos Parlamentas), atsiranda galimybë likviduoti VES
ir taip formaliai supaprastinti sudëtingà transatlantinio bei Europos saugumo sistemà.
Lietuvos teisës aktai, ypaè Tarptautiniø operacijø, pratybø ir kitø karinio bendradarbiavimo renginiø ástatymas, sudaro palankias sàlygas ðaliai dalyvauti visose ES BGP formose,
áskaitant bendràjà gynybà. Taèiau ne visos BGP raidos tendencijos gali atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos interesus. Suprantama, ðiø interesø neatitiktø tokia ES BGP raida, kuri dubliuotø NATO veiklà arba kitaip kenktø transatlantiniams santykiams. Nors Europos Konstitucijos projekte yra pakankamos teisinës garantijos, kad BGP
nepasuktø tokia kryptimi, vis dëlto ES valstybës gali skirtingai suprasti bûtinà BGP suderinamumo su NATO saugumo bei gynybos politikos laipsná ir leistinas BGP plëtros ribas.
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SUMMARY
The article deals with the development of legal grounds of the European Union common
defence policy in a draft Constitution for Europe. In order to identify trends in the legal regulation of
the EU common defence policy, the author compares respective provisions of the draft European
Constitution and the Treaty on European Union.
The key Art. I-40 of the draft Constitution establishing specific provisions for implementing the
common security and defence policy provides for significant changes, in comparison with the
respective Art. 17 of the Treaty on European Union. Apart from that, the specific provisions of Art. I40 of the European Constitution are developed by the more detailed provisions on the common
security and defence policy which are contained in Section 2, Chapter II, Title V of Part III of the
Constitution (from Art. III-210 to Art. III-214 thereof). Most of these provisions are new. However,
they are based on the same principles, as stated in Art. 17(1) of the Treaty on European Union and
Art. I-11(4), I-15(1) and I-40(1, 2) of the draft Constitution. Namely, under the Constitution, the
common defence policy will remain an integral part of the common foreign and security policy and
will continue to provide operational capabilities for the Union’s external actions in a specific situation
when diplomatic and economic actions will be insufficient in order to achieve the common foreign
and security policy goals. As previously, the main aim of the common defence policy will be to
increase civilian and military capabilities assigned for the implementation of the so-called Petersberg
tasks (humanitarian and rescue, peacekeeping, crisis management and peacemaking operations).
The draft Constitution also preserves sufficient legal guarantees to ensure compatibility with the
activities of the NATO and corresponding legal obligations of a number of Member States. On the
other hand, some new provisions of the Constitution can be assessed as the reflection of efforts of
some EU countries to make the common defence policy more autonomous with respect to the NATO
and the USA. Some of them may even raise a danger of duplication of the NATO’s activities.
With regard to implementation of the Petersberg tasks, the provisions of the Constitution
remains generally unchanged in comparison with those of the Treaty on European Union, except a
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few provisions updating the Petersberg tasks and strengthening the institutional framework of the
common defence policy. The new missions, such as joint disarmament operations, military advice
and assistance tasks, conflict prevention and post-conflict stabilisation, were added to the range of
Petersberg missions, in order to respond properly to the emerging new threats to the European
security. In line with that, the solidarity clause is added by Art. I-42 which obliges the Member States
to mobilise all instruments at their disposal in order to prevent terrorist threats and assist each other
in case of disasters.
The next novelty is that, in addition to the existent institutions of the common defence policy,
the draft Constitution provides for the establishment of the European Armaments, Research and
Military Capabilities Agency that will be subordinate to the Council of Ministers. Apart from the
cooperation in the field of armaments, the Agency will also be responsible for supervision of the
implementation by the Member States of their military capability commitments. On the one hand,
that could significantly improve the fulfilment of the Union’s defence policy objectives. On the other
hand, there is a danger that the Agency can serve as one of the means for domination of certain
Member States and, as a consequence, it can become a catalyst of different-speed and divided
Europe in the field of defence policy.
The subsequent novelty provided for in the draft Constitution is the possibility of the structured
defence and military cooperation between certain Member States, which might be treated as a specific
kind of enhanced cooperation. Despite of possible advantages of increase of the Union’s military
capability, this kind of cooperation could also result in a deeper division of Member States rather
than a desired unity on the defence policy matters.
The similar danger of division of the Member States and even undesirable competition with the
NATO may be concealed in the last significant novelty that provides for the closer cooperation on
mutual defence. In accordance with Art. I-40(7) and III-214, the Member States will be able to
assume mutual defence obligations identical to those established by Art. 5 of the North Atlantic
Treaty. Since only those Member States which also belong to NATO (besides, not all of them) have
expressed their will to assume mutual defence commitment, the logical question arises what is the
rationale for the mutual defence clause. From practical point of view, this clause is meaningless if the
Union is not going to provide alternative security guarantees.
The above mentioned critical remarks do not mean that the common defence policy provisions
contained in the draft European Constitution should be evaluated negatively. Despite of mentioned
ambiguities and concerns, the Constitution marks a further step towards progressive development of
the common defence policy. If in accordance with the Constitution the coherence with the NATO is
preserved, both the EU and the NATO will benefit from the growing Union’s defence and military
capabilities. The next positive outcome of the Constitution is the simplification at a certain degree of
the transatlantic and European security structures. Since the European Union is likely to take over all
the residual competence of the Western European Union (including common defence, armaments
cooperation and the consultative function performed by the WEU Assembly), the latter can be
abolished as no longer necessary organisation.
At the end of the article the author briefly examines Lithuanian legislation relevant to the
participation in the EU’s common defence policy. The final conclusion is that Lithuanian laws
(especially the Law on International Operations, Exercises and Other Military Cooperation Events)
creates favourable conditions for the country’s participation in all possible forms of cooperation in
the framework of the Union’s common defence policy. However, not all possible tendencies of this
policy may correspond to the vital interests of Lithuania’s security and defence.
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