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С а ж е т а к

Аутор се у овом ра ди ба ви пи та њем при ро де без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке ЕУ. У ко јој ме ри је да нас ова по ли ти ка од раз 
ме ђу вла ди не са рад ње и на ци о нал не су ве ре но сти др жа ва чла-
ни ца? Да ли се ра ди о по сте пе ном раз во ју еле ме на та су пра на-
ци о нал но сти у овој обла сти? Дру гим ре чи ма, да ли мо же мо да 
го во ри мо о по сто ја њу тзв. ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма? У 
ци љу од го во ра на ово пи та ње, рад ће би ти по де љен у два де-
ла. У пр вом де лу, аутор ана ли зи ра ин сти ту ци о нал ну струк ту ру 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. У дру гом де лу ра да, 
аутор уво ди кон цепт тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма”, 
на сто је ћи да по ка же да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али при том не до во-
ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. Аутор за кљу чу је да, услед 
про це са со ци ја ли за ци је, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је, те да се од ред бе о без бед-
но сној и од брам бе ној по ли ти ци ЕУ не мо гу по сма тра ти као из-
раз „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”.
Кључнеречи:без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ, ме ђу вла-
дин су пра на ци о на ли зам, про цес од лу чи ва ња, со ци ја ли за ци ја, 
ин сти ту ци о нал на струк ту ра, европ ске ин те гра ци је.

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА 
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Увод

Област без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ пред ста-
вља је дан од но ви јих про је ка та европ ске ин те гра ци је. Ра ди се о 
обла сти ко ја је уско ве за на за по јам на ци о нал не су ве ре но сти, те је 
оту да и би ло ра зу мљи во ње но од су ство из европ ског ин те гра ци о-
ног про це са то ком Хлад ног ра та. Ме ђу тим, на кон усва ја ња уго во-
ра из Ма стрих та, ова по ли ти ка про на шла је сво је ме сто у про це су 
европ ске ин те гра ци је. У исто вре ме, спе ци фич ност ове по ли ти ке 
усло ви ла је ње ну ин те гра ци ју у окви ру дру гог сту ба Уни је, ко ји је 
по чи вао на ме ђу вла ди ној са рад њи и јед но гла сно сти у про це су до-
но ше ња од лу ка. Кон цеп ту а ли за ци ја и бр зи раз вој ове по ли ти ке био 
је пра ћен раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре ра ди ефи ка сног до-
но ше ња од лу ка, али и обра зо ва њем вој них и ци вил них сна га и ка-
па ци те та ра ди ефи ка сни јег де ло ва ња ЕУ на ме ђу на род ној сце ни.1

У ци љу од го во ра на пи та ње да ли је упра вља ње овом по-
ли ти ком ис кљу чи во од раз ме ђу вла ди не са рад ње, рад ће би ти по де-
љен у два де ла. У пр вом де лу ра да, аутор се ба ви ин сти ту ци о нал-
ном струк ту ром без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. У дру гом 
де лу ра да, аутор раз ма тра кон цепт тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци-
о на ли зма”, на сто је ћи да по ка же да без бед но сна и од брам бе на по-
ли ти ка ЕУ пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али при том 
не до во ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. Аутор за кљу чу је да, 
услед про це са со ци ја ли за ци је, без бед но сна и од брам бе на по ли ти-
ка ЕУ тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је.

1. Ин сти ту ци о нал на струк ту ра  
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ

Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ пред ста вља са-
став ни део тзв. за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ко ја 
је свој прав ни основ до би ла са Уго во ром из Ма стрих та. За ми шље-
на је као са став ни део спољ не по ли ти ке ЕУ, ко ји тре ба да до при не-
1 Де ја на Вук че вић, Европска унија као стратешки актер. Теорија и пракса

безбедноснеиодбрамбенеполитике ЕУ, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2013, стр. 12.
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се ја ча њу спољ не уло ге Уни је та ко што ће раз ви ти ци вил не и вој не 
ка па ци те те пра ће не од го ва ра ју ћом стра те ги јом. Исто та ко, ова по-
ли ти ка тре ба да пред ста вља зна ча јан ко рак ка по сте пе ном од ре ђе-
њу за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке ЕУ.

Спе ци фич ност без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, 
ње на ци вил на и вој на при ро да, усло вља ва по сто ја ње јед не ме шо-
ви те струк ту ре у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, ко ја по чи ва на 
нео п ход но сти ускла ђи ва ња де ло ва ња ор га на ме ђу вла ди не са рад ње 
и ко му ни тар них ин сти ту ци ја. Тзв. „хо ри зон тал на” ко хе рент ност 
(на ци о нал но/су пра на ци о нал но) чи ни се још ком плек сни јом са ус-
по ста вља њем но вих ор га на без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ.

Пре ма чла ну 15 Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет да је „нео-
п хо дан под сти цај” за раз вој Уни је и „утвр ђу је оп ште по ли тич ке 
смер ни це и при о ри те те”. Европ ски са вет чи не ше фо ви др жа ва или 
вла да др жа ва чла ни ца, ње гов пред сед ник, као и пред сед ник Ко-
ми си је, а та ко ђе и Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку уче ству је у ње го вом ра ду. Овај ор ган са ста-
је се два пу та сва ких шест ме се ци, на по зив свог пред сед ни ка, да-
кле че ти ри пу та го ди шње, а уко ли ко на ла же си ту а ци ја, пред сед ник 
мо же са зва ти и ван ред но за се да ње Европ ског са ве та. 

Са вет ми ни ста ра ЕУ је глав ни ор ган за до но ше ње од лу-
ка у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Са вет ми-
ни ста ра у са ста ву Са ве та за спољ не по сло ве пред ста вља основ ну 
ин сти ту ци ју у про це су до но ше ња од лу ка ве за них за без бед но сну 
и од брам бе ну по ли ти ку. Овај ор ган оку пља ми ни стре спољ них 
по сло ва др жа ва чла ни ца ЕУ.  Јед но гла сност пред ста вља основ но 
пра ви ло до но ше ња од лу ка у окви ру без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. То је и еск пли цит но на ве де но Ли са бон ским уго во ром, 
ко ји пред ви ђа, у не ким слу ча је ви ма, мо гућ ност до но ше ња од лу ка 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке2, али је ка те го ри чан ка да је реч о без бед но сној и 
2 Мо гућ ност гла са ња ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у обла сти за јед нич ке спољ не 

и без бед но сне по ли ти ке ЕУ пред ви ђе на је у че ти ри слу ча ја. Нај пре, Са вет 
од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да усва ја од лу ку o ак тив но сти ма или 
по зи ци ји Уни је на осно ву од лу ке Европ ског са ве та ко ја се од но си на стра те-
шке ин те ре се и ци ље ве Уни је. За тим, Са вет гла са ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
ка да до но си би ло ко ју од лу ку о спро во ђе њу ак тив но сти или по зи ци је Уни је. 
Та ко ђе, Са вет гла са ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да усва ја од лу ку о име но ва-
њу спе ци јал ног пред став ни ка ЕУ. Ове три мо гућ но сти упо тре бе ква ли фи ко-
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од брам бе ној по ли ти ци ЕУ, бу ду ћи да је пред ви ђе но да се од ред бе 
ве за не за ква ли фи ко ва ну ве ћи ну не при ме њу ју се на до но ше ње од-
лу ка ко је су ве за не за вој на пи та ња или из обла сти од бра не.

Са раз во јем без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке до шло 
је и до усло жња ва ња ње не ин сти ту ци о нал не струк ту ре обра зо ва-
њем но вих ор га на за ду же них за во ђе ње и ре а ли за ци ју ове по ли ти-
ке. Од лу ка ма Са ве та из 2001. го ди не3, при су ству је мо обра зо ва њу 
три но ва ор га на без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ: По ли тич-
ко-без бед но сном ко ми те ту, Вој ном ко ми те ту ЕУ и Вој ном шта бу 
ЕУ. По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет је глав ни ор ган у ин сти ту ци-
о нал ној струк ту ри без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Овај 
ор ган пра ти ме ђу на род на зби ва ња из обла сти за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке и до при но си утвр ђи ва њу по ли ти ка да ва њем 
ми шље ња Са ве ту. Ње го ви за да ци су ви ше стру ки. Овај ко ми тет 
над гле да спро во ђе ње по ли ти ка, да је смер ни це дру гим ко ми те ти ма 
из обла сти ЗСБП-а, ша ље ди рек ти ве Вој ном ко ми те ту и Ко ми те ту 
за ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма, во ди по ли тич ки ди ја лог, 
ко ор ди ни ра, над гле да и кон тро ли ше рад рад них гру па у обла сти 
ЗСБП-а, и спро во ди по ли тич ко усме ра ва ње раз во ја вој них ка па-
ци те та. У слу ча ју спро во ђе ња не ке вој не опе ра ци је од стра не ЕУ, 
Ко ми тет тре ба да вр ши по ли тич ку кон тро лу и стра те гиј ско упра-
вља ње вој ног од го во ра ЕУ на да ту кри зу. То зна чи да овај ор ган 
про це њу је стра те шке вој не оп ци је на осно ву ми шље ња и пред ло га 
ко је му до ста вља Вој ни ко ми тет. Ли са бон ски уго вор та ко ђе пред-
ви ђа мо гућ ност да Са вет ми ни ста ра ЕУ овла сти Ко ми тет, у свр ху 
и то ком опе ра ци је упра вља ња кри за ма, да до не се од го ва ра ју ће од-

ва не ве ћи не су већ би ле при сут не у ра ни јим уго во ри ма, те су са мо пре у зе те у 
но вом уго во ру. Но ви ну Ли са бон ског уго во ра пред ста вља че твр та мо гућ ност, 
ка да Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да до но си од лу ку ко јом 
утвр ђу је ак тив ност или по зи ци ју Уни је, на осно ву пред ло га Ви со ког пред-
став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку, а на по се бан зах тев 
Европ ског са ве та, и та да га Европ ски са вет под но си Са ве ту као соп стве ну 
ини ци ја ти ву или као пред лог Ви со ког пред став ни ка (чл. 31(2) УЕУ).

3 Co un cil Dеcision of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Po li ti cal and Se cu rity Com-
mit tee  (2001/78/CFSP), OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° L 27, 
30. 01. 2001, p. 1; Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Mi li tary 
Com mit tee of the Euro pean Union (2001/79/CFSP) por tant création du Co mité 
mi li ta i re de l’Union européen ne, OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° 
L 27, 30. 01.2001, p. 4; Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 on the esta blis hment 
of the Mi li tary Staff of the Euro pean Union (2001/80/CFSP), Official Journalof
theEuropeanCommunities, n° L 27, 30. 01. 2001, p. 7.
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лу ке у по гле ду по ли тич ке кон тро ле и стра те гиј ског усме ре ња опе-
ра ци је.

По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет  тре ба да до при не се 
при бли жа ва њу др жа ва чла ни ца и европ ских ин сти ту ци ја. У овом 
ор га ну  не фор мал на пра ви ла и нор ме игра ју зна чај ну уло гу као и 
ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца. Упр кос то ме што су др жа ве 
чла ни це глав ни ак те ри без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, 
фор му ли са ње и спро во ђе ње ове по ли ти ке по ста је „евро пе и зо ва но” 
због кон ти ну и ра ног де ло ва ња пред став ни ка По ли тич ко- без бед но-
сног ко ми те та. Да кле, про цес „бри се ли за ци је”4 при су тан је у ра ду 
овог ко ми те та. 

Осим По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та, обра зо ван је и 
Вој ни ко ми тет ЕУ као нај ви ши вој ни ор ган у окви ру Са ве та, и глав-
ни фо рум кон сул та ци је и вој не са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ 
у обла сти пре вен ци је су ко ба и упра вља ња кри за ма.5 Вој ни ко ми тет 
ЕУ над гле да све вој не ак тив но сти у окви ру ЕУ, а чи не га ше фо ви 
шта бо ва др жа ва чла ни ца или њи хо вих опу но мо ће них пред став ни-
ка. Ње го ва основ на уло га је да да је вој на ми шље ња и да фор му ли-
ше пре по ру ке ко је до ста вља По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту. У 
кри зној си ту а ци ји, Вој ни ко ми тет ша ље глав ну ди рек ти ву Вој ном 
шта бу ЕУ, ко ји на осно ву то га тре ба да пред ста ви стра те шке вој не 
оп ци је, и да их до ста ви Вој ном ко ми те ту, ко ји их да ље про сле ђу је 
По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту, уз ње го ву про це ну и ми шље-
ње о кон цеп ту и пла ну опе ра ци је. За раз ли ку од Вој ног ко ми те та 
ЕУ, Вој ни штаб ЕУ је тех нич ки ор ган6, ко ји је од лу ком Са ве та из 
2001. го ди не при по јен Ви со ком пред став ни ку ЕУ за ЗСБП.7 Пре ма 
овој од лу ци, Вој ни штаб ЕУ има тро стру ку уло гу: ра но уз бу њи ва-
ње, про це ну си ту а ци је и стра те шко пла ни ра ње. У обла сти ра ног 

4 Gi se la Müller-Bran deck-Boc qu et, „The New CFSP and ESDP De ci sion Ma king 
System of the Euro pean Union”, EuropeanForeignAffairsReview, vol. 7, n° 3, 
2002, p. 261.

5 Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Mi li tary Com mit tee of the 
Euro pean Union (2001/79/CFSP) por tant création du Co mité mi li ta i re de l’Union 
européen ne, OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° L 27, 30. 01.2001, 
p. 4.

6  Jean Char pen ti er, „L’Union européen ne et le ma in tien de la pa ix en Euro pe”, in 
François Her vo u et (ed.), Démarchecommunautaireetconstructioneuropéenne, 
La Do cu men ta tion française, Pa ris, 2000, vol. 1, p. 43.

7 Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 on the esta blis hment of the Mi li tary Staff of 
the Euro pean Union (2001/80/CFSP), Official JournaloftheEuropeanCommuni
ties, n° L 27, 30. 01. 2001, p. 7.
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уз бу њи ва ња, Вој ни штаб ЕУ има за да так да пла ни ра, про це њу је 
и да је пре по ру ке о кон цеп ту упра вља ња кри за ма и оп штој вој ној 
стра те ги ји, као и да спро во ди од лу ке и ди рек ти ве Вој ног ко ми те-
та. Вој ни штаб ЕУ има за да так да вр ши вој ну про це ну за по тре бе 
ор га на ЕУ, на ро чи то Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ ну и без-
бед но сну по ли ти ку. Вој ним шта бом упра вља ге не рал ни ди рек тор. 
У кри зним си ту а ци ја ма, Вој ни штаб ЕУ при пре ма стра те шке вој-
не оп ци је, на осно ву ко јих Вој ни ко ми тет усва ја вој ну оп ци ју ко ју 
про сле ђу је По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту. Ње гов је за да так да 
иден ти фи ку је сна ге ко је би евен ту ал но уче ство ва ле у опе ра ци ја ма 
ко је би во ди ла ЕУ.

Ин сти ту ци о нал ну но ви ну Ли са бон ског уго во ра пред-
ста вља функ ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку. Ова ин сти ту ци о нал на фи гу ра об је ди њу је 
три функ ци је: ко ме са ра за европ ске по сло ве, не ка да шњег Ви со-
ког пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и 
ми ни стра спољ них по сло ва ко ји пред се да ва ЕУ (ро ти ра ју ће пред-
сед ни штво).8 Као и у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ,  и у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке Ви со-
ки пред став ник ЕУ има пра во да под но си пред ло ге ве за не за ову 
по ли ти ку, и на осно ву ових пред ло га, Са вет ми ни ста ра од лу чу је 
јед но гла сно. Та ко ђе, Ви со ки пред став ник мо же за јед но са Ко ми си-
јом да пред ло жи ко ри шће ње сред ста ва др жа ва чла ни ца и ин стру-
ме на та Уни је. Уко ли ко Са вет од лу чи да ко ри сти вој на или ци вил на 
сред ства за ре а ли за ци ју ми си ја у окви ру без бед но сне и од брам бе-
не по ли ти ке ЕУ, Ви со ки пред став ник тре ба да обез бе ди ко ор ди на-
ци ју ци вил них и вој них аспе ка та ових ми си ја. 

Бу ду ћи да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка укљу чу је 
не са мо вој но, већ и ци вил но упра вља ње кри за ма, те да при су ству-
је мо умно жа ва њу ци вил них ми си ја упра вља ња кри за ма, обра зо ва-
не су ин стан це и у овој обла сти. Фор ми ран је Ко ми тет за ци вил не 
аспек те упра вља ња кри за ма, на осно ву од лу ке Са ве та ми ни ста ра 
од ма ја 2000. го ди не9, ко ји функ ци о ни ше као рад на гру па Са ве та, 
8 Ви де ти: Де ја на Вук че вић, „Ди ја лек тич ка рав но те жа” ин сти ту ци о нал ног си-

сте ма ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња- фик ци ја или ре ал ност?”, Српска
политичкамисао, вол. 38, бр. 4, 2012, стр. 359.

9 Co un cil De ci sion of 22 May 2000 set ting up a Com mit tee for ci vi lian aspects of 
cri sis ma na ge ment (2000/354/CFSP), OfficialJournaloftheEuropeanCommuni
ties, n° L 127, 22. 05. 2000, p. 1.
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а под но си из ве штај Ко ми те ту стал них пред став ни ка (CO RE PER) 
у окви ру Са ве та. Ње го ва основ на уло га је да пру жа ин фор ма ци је, 
фор му ли ше пре по ру ке и да је ми шље ња По ли тич ко-без бед но сном 
ко ми те ту о ци вил ним аспек ти ма упра вља ња кри за ма. У ав гу сту 
2007. го ди не, уста но вље на је но ва струк ту ра, Цен тар за ци вил но 
пла ни ра ње и ру ко во ђе ње, ко ји чи не око 70 чла но ва из Са ве та ЕУ 
и др жа ва чла ни ца, са за дат ком опе ра тив ног пла ни ра ња и во ђе ња 
ци вил них опе ра ци ја. 

На су прот ор га ни ма ме ђу вла ди не са рад ње, и Европ ска ко-
ми си ја и Пар ла мент су од са мог по чет ка раз во ја без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ на сто ја ли да се ак тив ни је укљу че у њен раз вој. Ка да 
је реч о Европ ској ко ми си ји, она је од са мог по чет ка ин си сти ра ла 
на ак тив ни јој уло зи у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ, на ро чи то ако се има у ви ду да упра вља ње кри за ма не под ра зу-
ме ва са мо вој не, већ и ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма. Де ло-
ва ње Ко ми си је у том прав цу од ли ку је не ко ли ко фа за. У нај ра ни јој 
фа зи, Ко ми си ја се за ла га ла за за јед нич ки при ступ са Са ве том ЕУ у 
про це су упра вља ња кри за ма. У том ци љу, Ко ми си ја је на гла ша ва-
ла да је пре вен ци ја су ко ба је дан од при о ри те та спољ не ак ци је ЕУ 
и да је нео п ход но пре ва зи ћи не ус кла ђе ност ин стру ме на та спољ не 
ак ци је ЕУ, те раз ви ти сред њо роч не и ду го роч не пре вен тив не ме-
ре, на ро чи то на по љу ја ча ња ди пло ма ти је и по бољ ша ња ка па ци те-
та де ло ва ња ЕУ. Ме ђу тим, спро во ђе ње кон крет них ме ра усло ви ло 
је не су гла си це из ме ђу Ко ми си је и Са ве та ЕУ, ко ји је ин си сти рао 
да По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет бу де је ди на ин стан ца ко ја ће 
има ти при ступ свим ин фор ма ци ја ма, пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма 
у обла сти пре вен ци је су ко ба и упра вља ња кри за ма, док је Ко ми-
си ја за сту па ла ста но ви ште о „за јед нич ком европ ском при сту пу” у 
обла сти пре вен ци је су ко ба10, ко ји је те жио да об је ди ни све аспек те 
упра вља ња кри за ма: еко ном ски раз вој, раз вој де мо кра ти је и вла-
да ви не пра ва, по што ва ње људ ских пра ва, итд. При сту пи Са ве та 
и Ко ми си је од раз су ме ђу вла ди ног и су пра на ци о нал ног при сту па 
у упра вља њу кри за ма. Иако Ко ми си ја фор мал но ни је укљу че на у 
раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ко ја пред ста вља из-
раз ме ђу вла ди не са рад ње, не мо же се по ре ћи њен зна чај у про це су 
упра вља ња кри за ма. Уло га Ко ми си је је да омо гу ћи ко хе рент ност 
опе ра ци је упра вља ња кри за ма у ду го роч ној пер спек ти ви, те су сто-

10 Com mu ni ca tion de la Com mis sion sur la préven tion des con flits, COM (2001) 211 
fi nal, 11. 04. 2001.
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га ак тив но сти Ко ми си је у ци љу ста би ли за ци је си ту а ци је у не ком 
кри зном ре ги о ну ра зним ду го роч ним про гра ми ма еко ном ског опо-
рав ка зна ча јан еле мент про це са упра вља ња кри за ма. Сто га је уло га 
Ко ми си је зна чај на и за раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, 
јер не ра ди се са мо о сла њу тру па у кри зно под руч је, већ и о ду го-
роч ном опо рав ку тог под руч ја. Оту да је и нео п ход на са рад ња из ме-
ђу По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та и Ко ми си је. 

Као и Европ ска ко ми си ја, и Европ ски пар ла мент је ра-
зним ини ци ја ти ва ма на сто јао да бу де ви ше укљу чен у раз вој без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ. Пре ма чла ну 36 Ли са бон ског уго во ра, 
Пар ла мент има пра во да бу де ре дов но кон сул то ван о нај ва жни јим 
пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке и за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. 
Исти члан пред ви ђа да Пар ла мент два пу та го ди шње (уме сто до-
са да шње прак се јед ном го ди шње) рас пра вља о на прет ку у спро во-
ђе њу за јед нич ке спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Бу ду ћи да се од лу ке у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ до но се јед но гла сно од стра не Са ве та ми ни ста ра ЕУ, Европ ски 
пар ла мент не ма фор мал но пра во да одо бри не ку ми си ју у окви ру 
ове по ли ти ке. Ипак, Пар ла мент по се ду је од ре ђе не нео ба ве зу ју ће 
ме ха ни зме пу тем ко јих мо же да се ак тив ни је укљу чи у про цес над-
гле да ња ми си ја ЕУ у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ.11 Та ко Пар ла мент мо же да усво ји нео ба ве зу ју ће ре зо лу ци је и 
пре по ру ке пре усва ја ња од лу ке Са ве та о от по чи ња њу не ке ми си је, 
док сва ки члан Пар ла мен та мо же да упу ти пи сме на пи та ња Са ве-
ту или Ко ми си ји. Та ко ђе, мо гу би ти ор га ни зо ва не јав не рас пра ве 
са екс пер ти ма о пи та њу од зна ча ја за рад ко ми те та Пар ла мен та. 
Још јед но зна чај но овла шће ње Пар ла мен та је мо гућ ност да за тра-
жи да за тра жи из ја ву од чла но ва Са ве та или Ко ми си је. На осно-
ву Пра вил ни ка о про це ду ри, Европ ски пар ла мент мо же за тра жи ти 
из ја ву пред њим од чла но ва Са ве та или Ко ми си је пре до но ше ња 
не ке од лу ке о от по чи ња њу ми си је, или пре сла ња вој них/ци вил-
них сна га. Та ко ђе, Пар ла мент има и од ре ђе на „post hoc” овла шће-
ња, тј. овла шће ња ко ја се од но се на си ту а ци је ка да је не ка ми си ја 
у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке већ за по че та. То су 
ре зо лу ци је, пре по ру ке и ми шље ња о кон крет ним вој ним и ци вил-
11 Mic he le Co mel li, „The De moc ra tic Ac co un ta bi lity of the CSDP and the Ro le of 

the Euro pean Par li a ment”, in Et to re Gre co, Ni co le ta Pi roz zi, Ste fa no Sil ve stri 
(eds.), EUCrisisManagement:InstitutionsandCapabilitiesin theMaking, In sti-
tu to Af fa ri In ter na zi o na li, Ro me, 2010, p. 87.
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ним ми си ја ма, го ди шњи из ве шта ји, као и пар ла мен тар не по се те 
сна га ма ЕУ.12

2. Без бед но сна по ли ти ка ЕУ као из раз  
тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма”

Бу ду ћи да пред ста вља део за јед нич ке спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ уста но вље на 
је на ме ђу вла ди ној ло ги ци. Раз вој ове по ли ти ке обе ле жен је ра ци о-
нал ним по на ша њем др жа ва ко је су тра жи ле об ли ке са рад ње ко је би 
за о би шле ко му ни тар не ин сти ту ци је. Ме ђу тим, од су ство ква ли фи-
ко ва не ве ћи не као на чи на до но ше ња од лу ка, као и ре ла тив но ма ли 
број ин сти ту ци ја за ду же них за ре а ли за ци ју спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, усло ви ли су нео п ход ност ре дов не ин тер ак ци је из ме ђу 
др жа ва чла ни ца у овој обла сти. Са уго во ром из Ма стрих та, област 
без бед но сти и од бра не по ста је део про це са европ ске ин те гра ци је и 
са мим тим по ста је пред мет тран сфор ма тив них про це са као и дру ге 
обла сти. Екс пан зи ја ове по ли ти ке, ко јој при су ству је мо по след њих 
го ди на, а ко ја се огле да ка ко на про це ду рал ном и ин сти ту ци о нал-
ном по љу, та ко и у мно го број ним вој ним и ци вил ним ми си ја ма ко је 
је ЕУ пред у зе ла, ста вља ју од ре ђе не ди ле ме пред те о ри је европ ске 
ин те гра ци је. Да ли је ова по ли ти ка из гу би ла спе ци фи чан ка рак тер?

Две во де ће те о ри је европ ске ин те гра ци је, нео функ ци-
о на ли зам и те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, раз ли чи то по сма тра ју 
про цес раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ. За нео функ ци о на ли сте, 
ин сти ту ци о нал на струк ту ра без бед но сне по ли ти ке ЕУ ре зул тат је 
раз ли чи тих об ли ка „пре ли ва ња”. По је ди ни ауто ри по себ но ука-
зу ју на зна чај тзв. со ци јал ног пре ли ва ња, ко ји под ра зу ме ва про-
цес со ци ја ли за ци је ко ји до во ди до по сти за ња кон сен зу са из ме ђу 
вла да др жа ва чла ни ца, и до при но си да љем раз во ју про це са ин те-
гра ци је.13 Пре ма пред став ни ци ма нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, 
По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет пред ста вља при мер со ци јал ног 
пре ли ва ња, јер се ра ди о ор га ну у ко ме на ци о нал ни пред став ни ци 

12 Hans Born, Alex Dow ling, Te o do ra Fu i or, Su za na Ga vri le scu, Parliamentary
OversightofCivilianand MilitaryESDPMissions:TheEuropeanandNational 
Levels, Euro pean Par li a ment, Brus sels, 2007, p. 14.

13 Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge, 2006, pp. 37-8.
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раз ви ја ју „ло јал ност” и ме ђу соб ну по ве за ност, те оту да ни су са мо 
пу ки пред став ни ци на ци о нал них вла да. Дру гим ре чи ма, од су ство 
су пра на ци о нал не ин сти ту ци је у обла сти без бед но сти и од бра не не 
оме та од ре ђе ни сте пен „бри се ли за ци је”, ко ја мо же до при не ти да-
љој ин те гра ци ји у овој обла сти.14 Та ко ђе, мо дер на ва ри јан та нео-
функ ци о на ли зма ука зу је на зна чај тзв. кул ти ва ци о ног пре ли ва ња, 
као скло ност су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја да уна пре де европ-
ски ин те гра ци о ни про цес. При том Европ ска ко ми си ја оста је нај-
зна чај ни ји ак тер овог ви да пре ли ва ња.15 Оту да се кул ти ва ци о но 
пре ли ва ње та ко ђе мо же при ме ни ти на област без бед но сти и од-
бра не, јер Ко ми си ја мо же ути ца ти на про цес ин те гра ци је у овом 
до ме ну као ини ци ја тор и „снаб де вач” но вих иде ја и ин фор ма ци ја.16 
По је ди ни ауто ри, пак, сма тра ју, да је са рад ња др жа ва чла ни ца ЕУ у 
обла сти без бед но сти и од бра не про из вод „при род ног” ши ре ња ин-
те гра ци о ног про це са.17 На су прот нео функ ци о на ли зму, (ли бе рал на) 
те о ри ја ме ђу вла ди них од но са са гле да ва без бед но сну и од брам бе ну 
по ли ти ку ЕУ као ре зул тат „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”. На-
ци о нал ни ин те ре си су пре ма овој те о ри ји уна пред де фи ни са ни на 
на ци о нал ном ни воу, и као та кви пред ста вља ју  део ме ђу др жав ног 
пре го ва ра ња на европ ском ни воу. Глав на ме ђу др жав на пре го ва-
ра ња у про це су европ ске ин те гра ци је (Је дин стве ни европ ски акт, 
Уго вор из Ма стрих та, итд.), пре ма овој те о ри ји, би ла су ру ко во-
ђе на по сте пе ним про це сом ускла ђе но сти пре фе рен ци ја из ме ђу 
нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца, ко је су, за тим, пре го ва ра ле из ме ђу 

14 Tu o mas Fors berg, „Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch 
Agen da”, Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch 
(EC PR), Stan ding Gro up for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, 
Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

15 Ви де ти: Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 
42; J. Tran holm-Mik kel sen, „Neo fun cti o na lism: Ob sti na te or Ob so le te?”, Millen
nium:Journalof InternationalStudies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Cat he ri ne Mac-
mil lan, „The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The 
Ca se of Tur key”, JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792; 
Paul Step hen son, „Let’s get physi cal: the Euro pean Com mis sion and cul ti va ted 
spil lo ver in com ple ting the sin gle mar ket’s tran sport in fra struc tu re”, Journal of
EuropeanPublicPolicy, vol. 17, n° 7, 2010, p. 1043.

16 Tu o mas Fors berg, „Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch 
Agen da”, Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch 
(EC PR), Stan ding Gro up for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, 
Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

17 Ami tai Et zi o ni, PoliticalUnificationRevisited.OnBuildingSupranationalCom
munities, Lan ham, Le xing ton, 2001, pp. xxx-xxxi.
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се бе.18 Пре го ва ра ње се сво ди на „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца” 
ин те ре са нај моћ ни јих др жа ва.19 Пре ма овој те о ри ји, Европ ска уни-
ја ја ча моћ др жа ва20, тј.  ин сти ту ци о нал ни оквир ЕУ ја ча кон тро лу 
на ци о нал них вла да над до ма ћим уче сни ци ма та ко што по ве ћа ва 
ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич-
ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка и та ко 
што ја ча ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на 
до ма ће дру штве не уче сни ке.21 Оту да је без бед но сна и од брам бе на 
по ли ти ка ЕУ ре зул тат „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”, те да су 
фран цу ско-бри тан ски пре го во ри у Сен Ма ло-у би ли кљу чан мо-
ме нат у раз во ју ове по ли ти ке, а не ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја у 
Ни ци, па је сто га нео п ход но усме ри ти па жњу на ана ли зу ме ђу вла-
ди них су сре та ко ји су прет хо ди ли ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји.22

Иако је спољ на, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
обра зо ва на у ис кљу чи во ме ђу вла ди ном ду ху, кроз пре го во ре ве ли-
ких си ла, она све ви ше по ста је ин сти ту ци о на ли зо ва на, тј. во ђе на 
пра ви ли ма и нор ма ма (Smith 2004: 99). Обра зо ва на са ци љем да 
за до во љи ин те ре се ње них др жа ва чла ни ца, без бед но сна по ли ти-
ка се по сте пе но тран сфор ми ше, ка ко на во де по је ди ни ауто ри,  у 
„ин те рес по се би”.23 На и ме, услед од су ства ква ли фи ко ва не ве ћи не 
као на чи на до но ше ња од лу ка у овој обла сти, др жа ве чла ни це су 
од са мог по чет ка по сто ја ња ове по ли ти ке усме ре не на кон ти ну и-
ра ну ин тер ак ци ју. Још од на стан ка европ ске по ли тич ке са рад ње, 
пре те че за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, уста ље на 
је прак са ме ђу соб ног кон сул то ва ња др жа ва чла ни ца пре усва ја ња 
ко нач них на ци о нал них по зи ци ја. То ком вре ме на, др жа ве кре а то ри 

18 An drew Mo rav csik, „Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act: Na ti o nal In te rests and 
Con ven ti o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, InternationalOrganization, 
vol. 45, n° 1, 1991, pp. 47-49.

19 Mark Pol lack, „In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and Euro pean In te gra tion”, Journal
ofCommonMarket Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 226.

20 An drew Mo rav csik, „Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic 
Po li tics and In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa-
per, n° 52, 1994, p. 3.

21 An drew Mo rav csik, „Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity: A Li be-
ral In ter go vern men ta list Ap pro ach”, JournalofCommonMarketStudies, vol. 31, 
n° 4, 1993, p. 507.

22 Ro bert Do ver, Europeanization of British Defence Policy, As hga te, Al der shot, 
2007, pp. 151-152.

23 Ja cob Øhrgaard, „In ter na ti o nal Re la ti ons or Euro pean In te gra tion: is the CFSP sui 
generis?” In Ton ra, B., Chri sti an sen, T. (eds.) RethinkingEuropeanUnionForeign
Policy. Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2004,  p. 34.
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ове по ли ти ке на у чи ле су да де фи ни шу и ускла ђу ју сво је на ци о нал-
не по зи ци је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке у скла ду са 
ко лек тив но од ре ђе ним вред но сти ма и ци ље ви ма.24 У овом про це-
су до ла зи до пре ла ска са ин стру мен тал не ра ци о нал но сти ак те ра 
ка дру штве но кон стру и са ној ра ци о нал но сти за сно ва ној на ко лек-
тив ним ста во ви ма.25 Дру гим ре чи ма,  про цес со ци ја ли за ци је, ко-
ји се ре а ли зу је за хва љу ју ћи ин тер ак ци ји из ме ђу др жа ва чла ни ца, 
до во ди до ши ре ња нор ми и пра ви ла ко је пре ва зи ла зе на ци о нал не 
окви ре. Кроз про цес со ци ја ли за ци је, др жа ве при сва ја ју но ве иде је, 
ко је су за тим ин сти ту ци о на ли зо ва не у по ли тич ке струк ту ре на ни-
воу ЕУ и ути чу на на ци о нал не по ли ти ке др жа ва чла ни ца. Та ко се 
без екс пли цит ног при бе га ва ња ко му ни тар ним ме то да ма без бед но-
сна по ли ти ка ЕУ по сте пе но раз ви ја у прав цу де на ци о на ли за ци је, 
ума њу ју ћи на тај на чин уло гу др жа ва чла ни ца. Иако овла шће ња у 
овој обла сти оста ју фор мал но у крај њој ин стан ци у ру ка ма др жа ва 
чла ни ца, фор му ли са ње и спро во ђе ње ове по ли ти ке ре а ли зу ју се у 
окви ру ин сти ту ци ја ЕУ.26 То се, уоста лом, мо же и уочи ти на при ме-
ру По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та, ко ји пред ста вља глав ни ор-
ган без бед но сне по ли ти ке ЕУ, у окви ру ко јег се раз вио тзв.”esprit
decorps”, тј. про цес за сно ван на за јед нич кој по све ће но сти раз во ју 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ви со ком сте пе ну ме ђу соб ног по ве ре ња 
и раз у ме ва њу по зи ци ја чла ни ца овог ко ми те та.27 

Кроз про цес ин те гра ци је, спољ на, без бед но сна и од брам-
бе на по ли ти ка по сте пе но ме ња ју сво ју при ро ду. Ова по ли ти ка ЕУ 
по ста је од раз мул ти ла те ра ли за ци је ди пло мат ске ак тив но сти ко ја 
пре ва зи ла зи уни ла те рал ну ак ци ју др жа ва чла ни ца. Оту да ни на-
ци о нал ни ин те ре си не мо гу би ти по сма тра ни као уна пред де фи-
ни са ни на на ци о нал ном ни воу, ка ко то ис ти че ли бе рал на те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са.
24  Mic hael Smith, „In sti tu ti o na li za tion, Po licy Adap ta tion and Euro pean Fo re ign 

Po licy Co o pe ra tion”, EuropeanJournalofInternationalRelations,  vol.10, n°1, 
2004, p. 99.

25  Ul rich Krotz, Ric hard Ma her, „In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and the Ri se of 
Euro pean Fo re ign and Se cu rity Po licy”, WorldPolitics, vol. 63, n° 3, 2011, p. 562.

26 Де ја на Вук че вић, „Со ци ја ли за ци ја и евро пе и за ци ја у окви ру ЕУ: слу чај По-
ли тич ко-без бед но сног ко ми те та и Вој ног ко ми те та ЕУ”, Националниинте
рес, вол. 21, бр. 3, 2014, стр. 18-19.

27 Chri stop he Meyer, „Con ver gen ce To wards a Euro pean Stra te gic Cul tu re? A Con-
struc ti vist Fra me work for Ex pla i ning Chan ging Norms”, EuropeanJournalofIn
ternationalRelations, vol. 11, n° 4, 2005, p. 538.



115

Дејана М. Вукчевић – БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА  ...

Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ пред ста вља но-
ви об лик ин те гра ци је ко ји пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при-
ступ, али при том не до во ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. 
Дру гим ре чи ма, по сто ји од ре ђе ни сте пен „ко му ни та ри за ци је” у 
обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, ко ји се огле да 
кроз со ци ја ли за ци ју на ци о нал них ак те ра, али и по сте пе но укљу че-
ње су пра на ци о нал них ак те ра и њи хо ву ме ђу соб ну по ве за ност. Ме-
ђу тим, бу ду ћи да област без бед но сти и од бра не има ју спе ци фи чан 
ка рак тер у од но су на дру ге обла сти про це са европ ске ин те гра ци је, 
што је, уоста лом и до ка за ло ви ше де це ниј ско од су ство ове обла сти 
из ин те гра ци о ног про це са, су пра на ци о на ли за ци ја у овој обла сти 
је та ко ђе спе ци фич на, и мо же се на зва ти „ме ђу вла дин су пра на ци о-
на ли зам”.28 За раз ли ку од ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, 
ко ја сма тра да др жа ве пре го ва ра ју око фик сних на ци о нал них по зи-
ци ја, у ци љу од бра не на ци о нал ног ин те ре са, ре ал ност је да су др-
жав не пре фе рен ци је и по ли тич ке оп ци је већ уна пред до го во ре не, 
об ли ко ва не и фор му ли са не у окви ру мно го број них рад них гру па и 
ко ми те та у окви ру су пра на ци о нал них и на ци о нал них ин сти ту ци ја. 
Оту да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка „тр пи” од ре ђе ни сте-
пен „евро пе и за ци је” кроз про цес со ци ја ли за ци је. Сва ко днев на по-
ли тич ка прак са об ли ку је по на ша ње ак те ра, и ства ра но ве ин те ре се, 
ко ји ме ђу тим, не зна че уки да ње на ци о нал них ин те ре са и иден ти те-
та. Про цес европ ске ин те гра ци је има тран сфор ма тив ни ути цај на 
уче сни ке, па са мим тим и на ак те ре у без бед но сној и од брам бе ној 
по ли ти ци ЕУ. Евро пе и за ци ју тре ба схва ти ти као ин тер ак тив ни, ме-
ђу соб но кон сти ту и шу ћи про цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и 
на ци о нал ни ни во, где се ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о-
ни про цес усме ра ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма 
и обр ну то. Дво смер ност про це са евро пе и за ци је под ра зу ме ва про-
ме не у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња, као и про јек ци ју на ци о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва 
на ни во ЕУ, уз обра зо ва ње но вих струк ту ра на том ни воу.29 Да кле, 
евро пе и за ци ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ под ра зу ме ва про ме не на-
28 Jolyon Ho worth, „De ci sion-ma king in se cu rity and de fen ce po licy: To wards su-

pra-na ti o nal in ter go vern men ta lism?” Cooperation and Conflict, vol. 47, n° 4, 
2012, p. 449.

29 О пој му евро пе и за ци је ви де ти: Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion of Do me stic 
Po li tics and In sti tu ti ons: The Ca se of Fran ce”, Journalof CommonMarketStudi
es, vol. 32, n° 1, 1994 и Cla u dio Ra da el li, „ Whit her Euro pe a ni za tion ? Con cept 
stretching and sub stan ti ve chan ge”, EuropeanIntegrationonlinePapers, vol. 4, n° 
8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-008a.htm.
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ци о нал них по ли ти ка услед про це са  кон сул та ци ја, ко ор ди на ци је и 
за јед нич ког од лу чи ва ња на ни воу ЕУ. Ипак, по сто је те шко ће да се 
кон цепт евро пе и за ци је, ко ји је пр во бит но фор му ли сан за су пра на-
ци о нал не по ли ти ке ЕУ, при ме ни и на област спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ. Ово сто га што Европ ска уни ја, услед јед но гла-
сно сти као основ ног на чи на до но ше ња од лу ка у обла сти спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, не про пи су је ја сан мо дел по ли ти ке, ко ји ма 
др жа ве чла ни це тре ба да се при ла го де. Оту да се ЕУ не мо же са гле-
да ва ти као пу ки за ко но да вац као што је слу чај са над на ци о нал ним 
обла сти ма, већ пре вас ход но као фо рум за раз ме ну иде ја и ста во ва. 
Евро пе и за ци ја у овој обла сти се сто га мо же са гле да ти као про цес 
уче ња о по ли тич кој прак си, при че му ЕУ по ста је оквир за ускла ђи-
ва ње иде ја и тран сфе ра по ли ти ке, на су прот на мет ну том оба ве зу-
ју ћем при ла го ђа ва њу.30 Про цес уче ња пред ста вља део про це са со-
ци ја ли за ци је, ко ја, пак, под ра зу ме ва кон сен зус о нор ма ма, иде ја ма 
и вред но сти ма, ко је тре ба да ва же за од ре ђе ну за јед ни цу, и ка да се 
до ђе до тог кон сен зу са, те нор ме по ста ју део за јед ни це. У слу ча-
ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, на ви ке и про це ду ре европ ске по ли-
тич ке са рад ње су ин сти ту ци о на ли зо ва не кроз обра зо ва ње и раз вој 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, и оне су по ста ле део кор пу са 
европ ских вред но сти и нор ми, и усло ви ле про ме ну на ци о нал них 
ста во ва и пре фе рен ци ја упр кос од су ству ме ха ни за ма оба ве зу ју ћег 
при ла го ђа ва ња. Та ко се евро пе и за ци ја спољ не по ли ти ке ЕУ мо же 
са гле да ти ви ше као про цес со ци ја ли за ци је не го као про цес на мет-
ну тог при ла го ђа ва ња.

За кљу чак

Иако за сно ва на на ме ђу вла ди ној са рад њи, без бед но сна и 
од брам бе на по ли ти ка ЕУ не мо же се по сма тра ти ис кљу чи во као 
плод на ци о нал них ин те ре са. И по ред спе ци фич не при ро де ове по-
ли ти ке, што је до ка зао и ви ше де це ниј ско од су ство ове обла сти из 
ин те гра ци о ног про це са, и ова по ли ти ка тр пи од ре ђе не про ме не 
кроз про цес укљу че ња у ин те гра ци о ни про цес. Раз вој ове по ли ти-
ке пред ста вља ре зул тат сва ко днев ног за јед нич ког де ло ва ња на ци-
о нал них др жа ва о њи хо вим на ме ра ма и пер цеп ци ја ма са рад ње у 

30 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?”, 
Queen’sPaperson Europeanisation, n° 1, 2004, p. 12.
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окви ру ове по ли ти ке, што по сте пе но до во ди до ускла ђе но сти ста-
во ва ели та ко је де лу ју ка ко у окви ру ин сти ту ци ја ЕУ та ко и у на ци-
о нал ном окви ру. Не при хва та ју ћи ста но ви ште ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са пре ма ко јој др жа ве пре го ва ра ју око фик сних 
на ци о нал них по зи ци ја у ци љу од бра не на ци о нал ног ин те ре са, у 
ра ду смо на сто ја ли да ука же мо да без бед но сна и од брам бе на по-
ли ти ка тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је кроз про цес со ци ја-
ли за ци је, и да сва ко днев на по ли тич ка прак са об ли ку је по на ша ње 
ак те ра, и ства ра но ве ин те ре се, ко ји, ме ђу тим, не зна че уки да ње 
на ци о нал них ин те ре са и иден ти те та. У окви ру без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, др жа ве су по сте пе но усво ји ле од ре ђе не нор ме и вред но-
сти, ко је по сте пе но ути чу на њи хо ве ин те ре се и об ли ку ју њи хо во 
по на ша ње. Оту да смо у ра ду за сту па ли ста но ви ште да ова по ли-
ти ка пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али не до во ди до 
кла сич ног су пра на ци о на ли зма, већ пред ста вља, ка ко не ки ауто ри 
на во де (Ho worth),  „ме ђу вла дин су пра на ци о на ли зам”.
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Dejana M. Vukcevic

EU COM MON DE FEN CE AND 
SE CU RITY PO LICY?  

IN TER GO VERN MEN TAL 
 SU PRA NA TI O NA LISM

R e  s u  m e

The de ve lop ment of the EU Se cu rity and De fen ce Po licy was cha rac-
te ri zed by the ra ti o nal be ha vi or of the EU Mem ber Sta tes that we re 
se e king co o pe ra tion forms beyond the com mu ni ta rian in sti tu ti ons. 
Ho we ver, the ab sen ce of a qu a li fi ed ma jo rity in the de ci sion ma king 
pro cess, as well as small num ber of in sti tu ti ons re spon si ble for the 
im ple men ta tion of fo re ign and se cu rity po licy, led to the ne ces sity 
of re gu lar in ter ac tion bet we en Mem ber Sta tes in this area. With the 
Ma a stricht Tre aty, the fi eld of se cu rity and de fen se be co mes the part 
of Euro pean in te gra tion pro cess and the re fo re be co mes an ob ject of 
tran sfor ma ti ve pro ces ses. The de ve lop ment of this po licy in the pro-
ce du ral and in sti tu ti o nal fi eld, as well as the mi li tary and ci vi lian 
mis si ons un der ta ken by the EU, put so me di lem mas for the the ory 
of Euro pean in te gra tion. Is this po licy lost a spe ci fic cha rac ter? The 
aut hor of this ar tic le con si ders that the EU Se cu rity and De fen ce Po-
licy pre sents a new form that go es beyond clas sic in ter go vern men tal 
ap pro ach, but it do esn’t lead to the clas sic su pra na ti o na lism. In ot her 
words, the re is a cer tain de gree of „com mu ni ta ri a ni za tion” in the fi-
eld of se cu rity and de fen se po licy, which in clu des not only the so ci-
a li za tion pro cess of na ti o nal ac tors, but al so the gra dual in clu sion of 
su pra na ti o nal ac tors. Ho we ver, due to the spe ci fic cha rac ter of this 
po licy, su pra na ti o na lism in this fi eld se cu rity is al so spe ci fic and can 
be cha rac te ri zed as „in ter go vern men tal su pra na ti o na lism”. Un li ke 
the li be ral in ter go vern men ta lism, which cla i mes that EU Mem ber 
Sta tes ne go ti a te on fi xed na ti o nal po si ti ons in de fen ce of the ir na ti o-
nal in te rests, the re a lity is that go vern ment pre fe ren ces and po li ti cal 
op ti ons are al ready pre-ar ran ged, de sig ned and for mu la ted in nu me-
ro us wor king gro ups and com mit te es wit hin the su pra na ti o nal and 
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na ti o nal in sti tu ti ons. Hen ce, se cu rity and de fen se po licy „suf fers” a 
cer tain de gree of „Euro pe a ni za tion” thro ugh the pro cess of so ci a li-
za tion.
Keywords: EU Se cu rity and De fen ce Po licy, in ter go ver ne men tal su-
pra na ti o na lism, de ci sion ma king pro cess, so ci a li za tion, in sti tu ti o nal 
struc tu re, Euro pean in te gra tion.
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