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PRANCŪZIJOS KARINöS JŪRŲ PAJöGOS 
 

5 STRATEGINöS MISIJOS 
 

ATGRASINTI 
Rimtos gr÷sm÷s kaip branduolinio, radiologinio, biologinio ir cheminio ginklo bei pritaikytų 
paleidimo įrenginių platinimas ir toliau kelia susirūpinimą d÷l Prancūzijos saugumo. 
Atgrasymas, išskirtin÷ gynybos priemon÷, užtikrina tautos saugumą nuo bet kokios iš kitos 
valstyb÷s kylančios gr÷sm÷s Prancūzijos gyvybiniams intersams. 
Prancūzija vien tik tur÷dama branduolines paj÷gas prisideda prie saugumo Europoje. 
. 

 

 APSAUGOTI 
Prancūzijos tautos ir interesų apsaugojimas yra mūsų gynybos strategijos centre d÷l 
labai plačiu mastu besivystančio įprasto ir naujai atrandamo pažeidžiamumo. 
Nacionalinių jūrų paj÷gų dalyvavimas jūrų apsaugos ir kovos su piratais operacijose, 
kaip Europos Sąjungos operacija ATALANTE, kuriai šiuo metu vadovauja 
Prancūzija, yra šios Prancūzijos karinių paj÷gų strategin÷s misijos dalis. 

 

ĮSIKIŠIMAS 
Būdama nuolatos pasirengusi intervencijai Prancūzija leidžia sau užtikrinti savo 
strateginius interesus, apsaugoti savo piliečius ir vykdyti prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus, ypač vykdant prisiimtą atsakomybę NATO, Europos Sąjungos, JTO 
operacijose ar koalicijoje. 

 

 PAŽINTI IR NUMATYTI 
Globalizacija pakeit÷ ekonominį pasaulį ir tarptautinius santykius. Naujos dažnai 
užsl÷ptos gr÷sm÷s šiandiena yra svarbesn÷s nei konfliktai, kylantys tarp aiškiai 
identifikuotų priešų. Sugeb÷jimas pažinti strateginę aplinką ir gr÷smių numatymas 
prisideda suteikiant Prancūzijai savarankiškumą vertinant, priimant sprendimus ir 
veikiant nacionalin÷s gynybos ir saugumo srityse. 

 

ĮSPĖTI 
Įsp÷ti reiškia veikti kuo greičiau siekiant išvengti nacionaliniam saugumui įtakos 
galinčios tur÷ti kriz÷s apraiškų ar jos augimo. Ši misija apima kovą su terorizmu ir 
įvairiomis nelegaliomis prekybomis, ginkluot÷s panaudojimą, kovą su platinimu ir 
prevenciniu dislokavimu potencialiose kriz÷s zonose.  
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RAKTINIAI DUOMENYS (2009) 
 
 
 
Pra÷jusiais metais, nacionalinių karinių jūrų paj÷gų operacijose buvo : 

 

14 700 jūroje praleistos dienos  
44 300 skrydžio valandų  

4 000 į jūrą išplaukusių jūreivių 
33 nuolat jūroje prabuvę laivai 

 

 
Nacionalin÷s karin÷s jūrų paj÷gos nuolat dalyvauja daugelyje tarptautinių misijų, iš kurių : 

 

ACTIVE ENDEAVOUR 
antiteroristinė misija 

Viduržemio jūroje 

OTAN 

 

Šioje operacijoje dalyvavo 17 nacionalinių jūrų paj÷gų vienetų 
dalyvavę jūros informaciniuose mainuose su mūsų partneriais iš 

NATO 

ATALANTA 
Kova su piratais Adenos 

įlankoje 

UE 

 

14 nacionalinių jūrų paj÷gų vienetų dalyvavo šioje operacijoje, 
kur šiuo metu Prancūzija atlieka vadovavimo jūroje užduotį 

HOD OPS 
Minų karas 

OTAN 

 

2 Trišaliai minų medžiotojai įtrauktį į NATO minų medžiotojų 
grupę, kuri atlieka išminavimo operaciją Somme įlank÷l÷je 

 
45 550 kariškių ir civilių tarnauja nacionalin÷se karin÷se jūrų paj÷gose, iš kurių 4 500 karininkai ir 25 000 
puskarininkiai. Į jų skaičių įtraukiami taip pat ir 5 500 rezervistų. Moterys sudaro 13 %. 61% personalo dirba 
paj÷gose. 
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Paskirstymas paj ÷gose : 
 

Priešminini ų laivų 
divizionas 

Povandenini ų laivų 
divizionas 

Jūrų aeronautika 
 

Jūrų p÷stininkai 
ir komandosai 

 
 
 
 
 

68 laivai 
(kovos ir paramos) 

11 850 jūreivių 

10 povandeninių 
laivų 

3 500 jūreivių 

211 orlaivių 
(kovos ir paramos) 

5 800 jūreivių 

17 vienetų 
2 400 jūreivių 

 
 
78 kovos ir paramos laivai : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Povandeniniai atominiai laivai  

Povandeniniai atominiai atakos laivai  

L÷ktuvnešiai  

Desanto ir vadovavimo laivai  

Mažieji desanto laivai  

Priešl ÷ktuvin ÷s fregatos  

Priešl ÷ktuvin ÷s fregatos  

Fregatos su priešpovandenine ginkluote  

Fregatos su priešpovandenine ginkluote  

Fregatos La Fayette  
Fregatos  

Patruliniai laivai  

Patruliniai laivai  

Priešmininiai laivai  

Aprūpinimo laivai  

Aprūpinimo laivai  


