
23. JEGYZŐKÖNYV AZ ALKOTMÁNY I-41. CIKKÉNEK (6) BEKEZDÉSÉVEL ÉS III-312.
CIKKÉVEL LÉTREHOZOTT ÁLLANDÓ STRUKTURÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

TEKINTETTEL az Alkotmány I-41. cikkének (6) bekezdésére és III-312. cikkére,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió közös kül- és biztonságpolitikát folytat, amely a tagállamok fellépései között egyre
növekvő fokú összhang megvalósításán alapul,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves része; hogy
e politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét; hogy az Unió ezeket az
eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel összhangban igénybe veheti a III-309. cikkben említett,
az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő missziókban; hogy a fenti
feladatokat a tagállamok által rendelkezésre bocsátott képességek alkalmazásával, az egységes erő elvével összhangban
kell végrehajtani,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió közös biztonság- és védelempolitikája nem érinti az egyes tagállamok biztonság- és
védelempolitikájának egyedi jellegét,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió közös biztonság- és védelempolitikája tiszteletben tartja azoknak a tagállamoknak
az Észak-atlanti Szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetében látják megvalósítottnak, és összeegyeztethető az annak keretében meghatározott közös biztonság- és
védelempolitikával,

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy az Unió megerősített szerepe a biztonsági és védelmi kérdésekkel kapcsolatban –

az úgynevezett „Berlin plusz” rendszernek megfelelően – hozzájárul a megújult Atlanti Szövetség életképességéhez,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy biztosítsák, hogy az Unió a nemzetközi közösségben teljeskörűen eleget tudjon
tenni kötelezettségeinek,

FELISMERVE, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete kérheti az Unió segítségét az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VI.
és VII. fejezete alapján megkezdett missziók sürgős végrehajtásához,

FELISMERVE, hogy a biztonság- és védelempolitika erősítése a tagállamok részéről erőfeszítéseket kíván a képességek
területén,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy az európai biztonság- és védelempolitika fejlődésének új szakaszába lépés az érintett
tagállamok elszánt erőfeszítésével jár,

EMLÉKEZTETVE annak fontosságára, hogy az Unió külügyminisztere az állandó strukturált együttműködéssel
kapcsolatos minden intézkedésben teljeskörűen részt vegyen,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
csatolnak:
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1. cikk

Az Alkotmány I-41. cikkének (6) bekezdésében említett állandó strukturált együttműködés bármely
tagállam számára nyitva áll, amely – az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés
hatálybalépésének időpontjától – vállalja, hogy:

a) védelmi képességeit intenzívebben fejleszti a többnemzetiségű erők, a fő európai fejlesztési
programok, valamint a védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverzeti kérdésekkel
foglalkozó ügynökség (Európai Védelmi Ügynökség) tevékenységéhez való nemzeti hozzájáru-
lásainak, illetve – adott esetben – az azokban való részvételének fejlesztésével, és

b) rendelkezik az ahhoz szükséges kapacitásokkal, hogy legkésőbb 2007-ig – akár nemzeti szinten,
akár egy többnemzetiségű erőkből álló csoport részeként – olyan célzott harci egységeket
bocsásson a tervezett missziók rendelkezésére, amelyek taktikai szinten gyorsreagálású taktikai
csoportként épülnek fel a támogató elemekkel, köztük a közlekedés- és a logisztikabiztosító
elemekkel együtt, és amelyek – különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének felkérésére –

alkalmasak a III-309. cikkben említett feladatok 5–30 napon belüli végrehajtására, és amelyek egy
kezdeti 30 napos időszakon át fenntarthatók, és legalább 120 napra meghosszabbíthatók.

2. cikk

Az 1. cikkben említett célkitűzések elérése érdekében az állandó strukturált együttműködésben részt
vevő tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

a) az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatálybalépésétől kezdődően együttmű-
ködnek egymással a védelmi felszerelések tárgyában történő beruházások kiadási szintjére
vonatkozó jóváhagyott célkitűzések megvalósítása érdekében, valamint rendszeresen felülvizs-
gálják ezen célkitűzéseket a biztonsági környezet és az Unió nemzetközi kötelezettségei fényében;

b) védelmi berendezéseiket a lehető legnagyobb mértékben közelítik egymáshoz, különösen katonai
szükségleteik meghatározásának összehangolásával, védelmi eszközeik és képességeik össze-
vonásával és – szükség esetén – szakosításával, valamint a képzés és a logisztika területén történő
együttműködés ösztönzésével;

c) konkrét intézkedéseket hoznak katonai erejük rendelkezésre állásának, interoperabilitásának,
rugalmasságának és bevethetőségének fokozása érdekében, különösen közös célkitűzéseik
meghatározásával a katonai kötelezettségvállalások területén, beleértve – adott esetben – a
nemzeti döntéshozatali eljárások felülvizsgálatát;

d) együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket – a
többnemzetiségű megközelítéseket is beleértve és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének
keretében vállalt kötelezettségek sérelme nélkül – a „Képességfejlesztési Mechanizmus” keretében
észlelt hiányosságok megszüntetésére;

e) adott esetben részt vesznek az Európai Védelmi Ügynökség keretében nagyszabású közös vagy
európai felszerelési programok kidolgozásában.
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3. cikk

Az Európai Védelmi Ügynökség hozzájárul a képességekre vonatkozóan a részt vevő tagállamok
hozzájárulásainak, így különösen a 2. cikk alapján megállapítandó feltételek szerint biztosított
hozzájárulások rendszeres értékeléséhez, és erről évente legalább egy alkalommal jelentést készít. Az
értékelés az Alkotmány III-312. cikkével összhangban elfogadott tanácsi ajánlások és európai
határozatok alapjául szolgálhat.
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