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2012. 296 o.)

A kötet az Európai Unió jelenkori védelmi, biztonsági és külpolitikai fejlődését 
dolgozza fel, a szerzőnek a Paris III – Sorbonne Nouvelle-en kutatott és kimun-
kált anyaga nyomán. Munkahipotézise az európai konstrukció létrejöttének 

és folyamatos újjáalakulásának a kontinens és a nemzetközi viszonyok stabilitására, 
a béke és az újraértelmezett biztonság megteremtésére gyakorolt pozitív hatását fogal-
mazza meg.

Az első részben a szerző a címben hirdetett tartalmat az 1947 és 1998 közötti közös 
európai politika dokumentarista leírásával, kritikai ismertetésével alapozza meg. Az 
egyes fejezetekben következetes forráskezeléssel, kortárs források objektív összeha-
sonlító elemzésével, az európai közösség intézményi törekvéseinek nyomon köve-
tésével eléri, hogy szinte hiánytalan ismeretanyagot biztosít az olvasók különböző 
rétegei számára. A dunkerque-i szerződéstől a közös biztonság- és külpolitika létrejöttéig 
(La naissance de la Politique étrangère et de sécurité commune, PESC) terjedő politikai ese-
ménytörténet „elágazásainak” integrálásával éri el, hogy bizonyítsa, az európai vé-
delmi és biztonságpolitika a 20. és 21. század fordulóján a korszakváltás stádiumába 
jutott.

Az európai integráció bővülése és mélyítése, az ún. európaizáció processzusá-
nak koherens feltárása az egymást követő fejlődési fokok politikai, védelempolitikai 
intézményesülésének hiteles tárgyalásával együtt valósul meg. A kötet a kétoldalú 
és a közösségi szintű védelmi szerződések, tervek, szerveződések, konferenciák és 
műveletek egész sorát vizsgálja újra és foglalja össze. Az első részben, melynek egé-
szén végigvonul a NATO és az Európai Közösség/EU viszonyának, a transzatlanti, 
euroatlanti kapcsolatok hatékonyságának, eredményességének latolgatása, nyilván-
valóvá válik, hogy a „mai Európa”, az egységesülő Európa sikeressége a béke és a 
biztonság garantálásának alapvető követelménye.

A szerző a kötet második részét célzottan az európai védelmi, biztonsági, 
politikai stratégia (Politique étrangère et de sécurité commune, PESC/PESD) és a jogi-
intézményi fejlődés 1999 és 2003 közötti problémáinak szenteli. Előtérbe állítja a 
PESD témakörében a kezdetektől (1998) lezajlott vitákat, amelyek 2003-ban elérték 
„ugrópontjukat”, amikor a PESC/PESD fejlődésének stratégiai céljait meghatározták. 
(Lásd a jó kormányzás problematikáját a keleti határvonalon, valamint a Földközi-
tenger térségében elérendő stabilabb nemzetközi rend kialakításának ügyét, 
továbbá a kihívásokra és fenyegetésekre vonatkozó felkészülést.) A Solana-stratégia 
hiányosságát további stratégiai, taktikai és operatív-szervezeti döntések voltak 
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hivatottak megszüntetni. A szerző tüzetesen feldolgozta a folyamat során keletkezett 
dokumentumokat, az egyes krízishelyzetek hatásait és visszahatásait.

A kötet szakmai értékét növeli a jogi és intézményi integráció fejlődését összefog-
laló fejezet (193–238. o.). A szerző a 2008. január 31-én aláírt lisszaboni szerződésben 
(Politique étrangère et de sécurité commune, PSDC) foglaltakkal zárja a kérdéskör ismer-
tetését. Ebben – a megelőző évek közösségi kudarca (l. az európai alkotmányozási 
processzus sikertelenségét) ellenére – a PSDC érvényességét és perspektivikus jelen-
tőségét emeli ki.

A kötet amellett, hogy pontos és hiteles leírást ad a félévszázadnyi védelmi-bizton-
sági fejlődésről, visszatérő módon keresi a választ arra az időszerű kérdésre, hogy az 
EU a 21. századi nemzetközi rendszerben hogyan tudja magát pozícionálni – mind 
„politikai hatalomként”, mind gazdasági centrumként? Bizonyító erejű tudományos 
munka révén argumentálja a szerző, hogy az Unió sikeres transzformációja a záloga 
annak, hogy a sebezhető, fejlődési-növekedési krízisben lévő, szociális, jogállami és 
emberjogi anomáliáktól sújtott országok és népek eséllyel oldhassák meg a bizton-
sági és modernizációs feladataikat. A szerző erénye, hogy az első rész V. fejezete a 
kelet-európai tagállamok közül Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság 
integrációjának problematikáját is bemutatja.

A recenzens lehetősége, hogy a maga olvasatában értékelje a szerző produktumát, 
jelezve, hogy az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája (a kezdeti évektől 
eltekintve) jelentős rendszerbeli fejlődésen ment át. Nagy változásra került sor a ke-
let-közép-európai szovjetizált rendszerek összeomlásakor, amikor az EU elsődleges 
feladatának tekintette az érintett országokban a demokráciába és a piacgazdaságba 
való átmenet segítését. Ez a külpolitika a 2004-es bővítést követően új „eszközzel”, 
az európai szomszédságpolitikával (European Neighbourhood Policy, ENP) gyarapodott. Az 
ENP célkitűzése szerint történelmi szükségszerűségként jelentkezett az EU határain 
túli szomszédos államok politikai, gazdasági reformjainak elindítása, a velük való 
koherens politika megvalósítása a stabilitás és a biztonság megerősítése útján. Ez a 
kurzus a problémák mérséklésén, valamint a kapcsolatok szorosabbá tételén túl a 
szomszédos államok európaizációját célozta. (Lásd az ENP stratégiai dokumentu-
mát, amely a partnerországok folyamatos ellenőrzését, megfigyelését és vizsgálatát 
írta elő.) Érdemes kiemelnünk, hogy az ENP harmadik szempontja, az európaizáció, 
szándékoltan nemcsak államok, hanem egész régiók kooperációjának erősítése az EU 
értékeinek, normáinak és irányelveinek keretében. Ez az új eszköz egyszersmind a ki-
bővülő EU biztonsági érdekét is szolgálta. A szomszédságban kiépített biztonság uni-
ós szintű stratégiai érdeket szolgált. A kibontakozó keleti partnerségi program (Eastern 
Partnership, EaP) vegyes fogadtatása ellenére is a térségi konszolidációt és a területi 
integritást biztosította.
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Könyvekről

A L’Harmattan Kiadó méltán vette fel a Questions contemporaines című sorozat 
kiadványai közé a szerző kötetét. Az ott eddig megjelentetett művek mindegyike, 
más-más szempontból bár, de egybehangzóan arra keresi a választ, hogy az európai 
konstrukciónak van-e esélye arra, hogy a napjaink problematikáját képező sokrétű 
gondokra és hiányokra megfelelő választ adjon, hogy olyan kompetenciák birtokába 
jusson, amelyek biztosítják, hogy az intenzív globalizálódás folyamatában, a válsá-
gokkal szemben Európa különös és sokszínű értékeit, érdekeit, az európai erkölcs 
és kultúra örökségét megtartva megőrizhesse békéjét és biztonságát. A kötet nem-
csak a szerző szakmai munkája, hanem annak apparátusa révén is mindenekelőtt a 
felsőfokú oktatási intézmények „nemzetközi kapcsolatok” és „Európa-tanulmányok” 
szakágai, valamint a legújabbkori egyetemes történeti oktatás és képzés számára ki-
emelkedően értékes mű.
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