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Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) ορίζει το πλαίσιο για τις ενωσιακές
πολιτικές και στρατιωτικές δομές, καθώς και για τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές
αποστολές και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η συνολική στρατηγική της ΕΕ, του 2016,
καθορίζει τη στρατηγική για την ΚΠΑΑ, ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας αποσαφηνίζει
τις θεσμικές πτυχές και ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τελευταίο
διάστημα, έχουν εφαρμοστεί σημαντικές στρατηγικές και επιχειρησιακές αλλαγές στην
ΚΠΑΑ. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς
και στο λαϊκό αίτημα για ενισχυμένη αντίδραση της ΕΕ, η ΚΠΑΑ συνεχίζει να εξελίσσεται.

Νομική βάση

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί πλήρες τμήμα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης[1]. Η ΚΠΑΑ καθορίζεται από τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Το άρθρο 41 ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της
ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, ενώ η πολιτική περιγράφεται περαιτέρω στα άρθρα 42 έως 46, στο
κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του τίτλου V («Διατάξεις για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας»),
καθώς και στα πρωτόκολλα 1, 10 και 11 και στις δηλώσεις 13 και 14. Ο ιδιαίτερος ρόλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ περιγράφεται στο άρθρο
36 της Συνθήκης ΣΕΕ.

Διατάξεις της Συνθήκης για την ΚΠΑΑ

Οι αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 42 ΣΕΕ). Λαμβάνονται ομόφωνα, με ορισμένες
σημαντικές εξαιρέσεις για τις οποίες ισχύει η ψηφοφορία με πλειοψηφία και που αφορούν τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ, άρθρο 45 ΣΕΕ) και τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία
(PESCO, άρθρο 46 ΣΕΕ). Οι προτάσεις για αποφάσεις υποβάλλονται συνήθως από την Ύπατη
Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, η οποία
είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ, αυτή τη στιγμή η Federica Mogherini).
Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε την έννοια της ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και
εξοπλισμών (άρθρο 42 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), παρά το γεγονός ότι αυτή δεν έχει ακόμη
οριστεί. Καθορίζει, επίσης, ένα σύνδεσμο μεταξύ της ΚΠΑΑ και άλλων πολιτικών της Ένωσης
απαιτώντας ο ΕΟΑ να υλοποιεί τις αποστολές του σε συνεργασία με την Επιτροπή, όταν
αυτό είναι απαραίτητο (άρθρο 45 παράγραφος 2 ΣΕΕ). Αυτό αφορά ειδικότερα τις πολιτικές
της Ένωσης σχετικά με την έρευνα, τη βιομηχανία και το διάστημα, μέσω των οποίων το
Κοινοβούλιο απέκτησε τη δυνατότητα να επιδιώκει έναν πολύ ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά
την ΚΠΑΑ σε σύγκριση με το παρελθόν.

[1]Βλέπε τίτλο V («Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)») της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· επίσης
Θεματολογικό Δελτίο 6.1.1 για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.1.1.pdf
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ΚΠΑΑ και να λαμβάνει την πρωτοβουλία να
απευθύνεται στην ΥΕ/ΑΠ και στο Συμβούλιο για το εν λόγω θέμα (άρθρο 36 ΣΕΕ). Επίσης,
ασκεί εξουσία στον προϋπολογισμό της εν λόγω πολιτικής (άρθρο 41 ΣΕΕ). Το Κοινοβούλιο
προβαίνει δύο φορές ανά έτος σε συζήτηση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον
αφορά την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και εγκρίνει τις σχετικές εκθέσεις: μία για
την ΚΕΠΠΑ, η οποία συντάσσεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και περιέχει
στοιχεία που αφορούν την ΚΠΑΑ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και μία για την ΚΠΑΑ, η
οποία συντάσσεται από την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας.
Από το 2012, το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν οργανώσει
διακοινοβουλευτικές διασκέψεις δύο φορές ανά έτος, προκειμένου να συζητήσουν θέματα
που σχετίζονται με την ΚΕΠΠΑ. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία στους εν λόγω τομείς
προβλέπεται από το πρωτόκολλο 1 στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο περιγράφει τον ρόλο
των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ.
Οι καινοτομίες στη Συνθήκη της Λισαβόνας επέτρεψαν να βελτιωθεί η συνεκτικότητα της
πολιτικής στον τομέα της ΚΠΑΑ. Η ΥΕ/ΑΠ κατέχει την κεντρική θεσμική θέση ως πρόεδρος
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη «σύνθεση Υπουργών Άμυνας» (το όργανο
λήψης αποφάσεων της ΕΕ για την ΚΠΑΑ) και διευθύντρια του ΕΟΑ. Το πολιτικό πλαίσιο
για τη διαβούλευση και τον διάλογο με το Κοινοβούλιο εξελίσσεται ώστε να επιτρέψει στο
Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πλήρη ρόλο στην ανάπτυξη της ΚΠΑΑ. Βάσει της Συνθήκης
της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο αποτελεί εταίρο στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων
της Ένωσης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιγράφονται στην «έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας» του 2008. Σύμφωνα με
την έκθεση: «Είναι θεμελιώδους σημασίας να διατηρήσουμε τη στήριξη του κοινού για την
παγκόσμια εμπλοκή μας. Στις σύγχρονες δημοκρατίες, όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
η κοινή γνώμη είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της πολιτικής, η λαϊκή δέσμευση
είναι ουσιαστική για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο εξωτερικό. Αναπτύσσουμε
αστυνομία, δικαστικούς εμπειρογνώμονες και στρατιωτικούς σε ασταθείς ζώνες ανά την
υφήλιο. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα όργανα της ΕΕ να μεταδώσουν
με ποιο τρόπο όλα αυτά συμβάλλουν στην εσωτερική μας ασφάλεια».

Ζητήματα που ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις εξελίξεις στην ΚΠΑΑ, από απόψεως θεσμών, δυνατοτήτων και
επιχειρήσεων, και εξασφαλίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας ανταποκρίνονται στις
ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες της ΕΕ. Διεξάγονται τακτικά συζητήσεις, ακροάσεις και
εργαστήρια που αφιερώνονται σε θέματα όπως: μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές
ΚΠΑΑ, διεθνείς κρίσεις με επιπτώσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, πολυμερή πλαίσια για
την άμυνα, ζητήματα ελέγχου εξοπλισμών και μη διάδοσης, καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και του οργανωμένου εγκλήματος, ορθές πρακτικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της ασφάλειας και της άμυνας, και νομικές και θεσμικές εξελίξεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.
Κατόπιν της δήλωσης της ΥΕ/ΑΠ, του 2010, για την πολιτική λογοδοσία, το Κοινοβούλιο
συμμετέχει σε κοινές συνεδριάσεις διαβούλευσης που οργανώνονται τακτικά για ανταλλαγή
πληροφοριών με το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή. Δεδομένου του κεντρικού
ρόλου που διαδραματίζει το ΝΑΤΟ στην εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, το Κοινοβούλιο
συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ με σκοπό να αναπτύξει μία σχέση
ΕΕ-ΝΑΤΟ η οποία θα σέβεται την ανεξάρτητη φύση των δύο μερών.
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Η ΚΠΑΑ το 2015/2016 — μία πολιτική σε ταχεία εξέλιξη

Παρότι η ΚΠΑΑ δεν άλλαξε σημαντικά κατά τα πρώτα έτη μετά την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, έχει υψηλές δυνατότητες εξέλιξης, τόσο από πολιτικής όσο
και από θεσμικής απόψεως. Τα κύρια επιτεύγματα της ΚΠΑΑ μέχρι το 2014 ήταν η εδραίωση
των σχετικών δομών της ΕΕ υπό την αιγίδα της ΕΥΕΔ και ο ορισμός του Συμβουλίου όσον
αφορά το καταστατικό, την έδρα και τους επιχειρησιακούς κανόνες του ΕΟΑ, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 45 παράγραφος 2 της ΣΕΕ.
Το Κοινοβούλιο έχει λάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της εξέλιξης της ΚΠΑΑ και την
ανάλυση των αποτυχιών αυτής της πολιτικής. Το Κοινοβούλιο επίσης προτρέπει το Συμβούλιο
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής.
Καθώς αναγνώρισε την ανάγκη να παράσχει στρατηγική ώθηση για τους αρχηγούς κρατών ή
κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε έναν αριθμό αρχικών στόχων τον Δεκέμβριο
του 2013 για την περαιτέρω εξέλιξη της ΚΠΑΑ. Επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς: την αύξηση
της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου της ΚΠΑΑ· την ενίσχυση της ανάπτυξης
των αμυντικών δυνατοτήτων· και την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
Επίσης, ανέθεσε στην ΥΕ/ΑΠ και στην Επιτροπή να προβούν σε αξιολόγηση του αντικτύπου
των αλλαγών στο παγκόσμιο περιβάλλον της ΕΕ, με σκοπό να υποβάλουν έκθεση σχετικά με
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την Ένωση, ειδικότερα από απόψεως
εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας.
Για να διατηρήσει την ώθηση στα ζητήματα αυτά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από
την ΥΕ/ΑΠ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής των στόχων που
περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, καθώς και
αρχικές προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε
στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, ανατέθηκε στην ΥΕ/ΑΠ ο σχεδιασμός μιας «συνολικής
στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας» ενόψει του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2016. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τους τρεις
κύριους στόχους της ΚΠΑΑ που ορίστηκαν το 2013. Ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται να
ωθούν τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση, θα χρειαστεί πολιτική βούληση καθώς και
συνεκτικές και διαρκείς πρωτοβουλίες για να υλοποιηθούν αυτές οι απαιτούμενες βελτιώσεις
της ΚΠΑΑ. Το Κοινοβούλιο έχει αποδείξει, από την πλευρά του, τη θέλησή του να δράσει και
να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Ως πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα, το
Κοινοβούλιο πρότεινε πιλοτικό έργο χρηματοδότησης της έρευνας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ από
τον ενωσιακό προϋπολογισμό του 2015, κάτι που σημαίνει ότι για πρώτη φορά κονδύλια της ΕΕ
θα μεταβιβαστούν στον ΕΟΑ για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τις στρατιωτικές απαιτήσεις.

Η συνολική στρατηγική της ΕΕ, η ΚΠΑΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 28 Ιουνίου 2016, η ΥΕ/ΑΠ Mogherini παρουσίασε τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με την έμφασή
της στην ασφάλεια, τη φιλοδοξία της για στρατηγική αυτονομία και τη συνεπή πλην όμως
ρεαλιστική προσέγγισή της για το περιβάλλον της Ευρώπης, η συνολική στρατηγική της ΕΕ
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας
του 2003. Η στρατηγική αυτή προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για την εξωτερική πολιτική
της ΕΕ: ασφάλεια της Ένωσης· ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά
και νότια σύνορα της ΕΕ· ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις συγκρούσεις·
περιφερειακές δομές συνεργασίας· παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νέας στρατηγικής, η ΕΕ θα αναθεωρήσει
τις υπάρχουσες τομεακές στρατηγικές και θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει νέες θεματικές ή
γεωγραφικές στρατηγικές σύμφωνα με τις προτεραιότητες της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ.
Ανάμεσα σε αυτές θα υπάρχει μια τομεακή στρατηγική που θα ορίζει το ενωσιακό πολιτικο-
στρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξιών, καθηκόντων, απαιτήσεων και προτεραιοτήτων όσον αφορά
τις δυνατότητες. Τα κράτη μέλη εξέφρασαν ικανοποίησή για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ
και, τον Ιούλιο του 2016, δήλωσαν την προθυμία του να συνεχίσουν το έργο τους στη φάση
της εφαρμογής. Με σκοπό να διασφαλιστεί μια σταθερή συνέχεια, η εφαρμογή της συνολικής
στρατηγικής θα επανεξετάζεται ετησίως σε διαβούλευση με το Συμβούλιο, την Επιτροπή και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στις 14 Νοεμβρίου 2016, υποβλήθηκε στο Συμβούλιο «σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια
και την άμυνα», το οποίο είχε σκοπό να καταστήσει πλήρως λειτουργικό το όραμα που
περιγράφεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες φιλοδοξίες, το σχέδιο περιέχει 13 προτάσεις, οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν συντονισμένη ετήσια επανεξέταση των αμυντικών δαπανών, βελτιωμένη
ταχεία αντίδραση της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη χρήση μάχιμων μονάδων της ΕΕ, και
νέα ενιαία μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) για τα κράτη μέλη που επιθυμούν
να αναλάβουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Τον
Δεκέμβριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο εφαρμογής και εξήρε το
νέο επίπεδο φιλοδοξίας. Επιπλέον, στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο ζήτησε από την ΥΕ/
ΑΠ να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη μη στρατιωτικών και
στρατιωτικών δυνατοτήτων, τη συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση της άμυνας, τη δημιουργία
μόνιμης δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων σε στρατηγικό επίπεδο, την
PESCO και τα εργαλεία ταχείας αντίδρασης της ΕΕ (π.χ. μάχιμες μονάδες). Οι προτάσεις αυτές
θα πρέπει να υποβληθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέτασε την πρόοδο τον Μάρτιο του 2017 σε ένα κοινό
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου
επισήμαναν τη δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής
επιχειρήσεων (MPCC), μιας νέας δομής για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να αντιδρά
ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με πιο απρόσκοπτο τρόπο, για τον σχεδιασμό και τη
διεξαγωγή μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών. Επίσης, λαμβάνουν υπό σημείωση την
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε άλλους τομείς, όπως: τη δυνατότητα μιας μόνιμης διαρθρωμένης
συνεργασίας (PESCO) ως συμμετοχικού, αρθρωτού συστήματος που θα επιτρέψει στα κράτη
μέλη να συνεργαστούν περαιτέρω στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σε εθελοντική
βάση· τη δυνατότητα συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης στον τομέα της άμυνας (CARD)
με κινητήρια δύναμη τα κράτη μέλη, η οποία θα καθιερώσει διαδικασία με σκοπό να
επιτευχθεί καλύτερη επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ για ζητήματα όπως οι αμυντικές δαπάνες και
οι εθνικές επενδύσεις, καθώς και οι ερευνητικές προσπάθειες για την άμυνα, και η οποία θα
παρέχει καλύτερο προσδιορισμό των ελλείψεων και καλύτερη αντιμετώπισή τους· συνέχιση
των εργασιών σε άλλους τομείς, όπως η ενίσχυση των μέσων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των μάχιμων μονάδων της ΕΕ και των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων,
η δημιουργία ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης, η επίγνωση
καταστάσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας.
Το Συμβούλιο σημείωσε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή της κοινής δέσμης
προτάσεων για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ μετά την κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ του Ιουλίου 2016
σχετικά με τη συνεργασία, καθώς και στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή
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άμυνα της Επιτροπής. Το Συμβούλιο της ΕΕ θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση τον Ιούνιο
του 2017.
Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο συνεχίζει να ζητά την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, καθώς και την πλήρη εφαρμογή
της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Ειδικότερα, στο
ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ, το Κοινοβούλιο σημείωσε «τις εν
εξελίξει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από συγκεκριμένα μέτρα κατά
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Δεκεμβρίου 2016». Ζήτησε να παρασχεθεί επαρκής
χρηματοδότηση και να πραγματοποιηθούν συντονισμένες επενδύσεις στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας. Τέλος, και εξίσου σημαντικό, στο ψήφισμά του σχετικά με μια Ευρωπαϊκή
Αμυντική Ένωση, το Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθεί μια πολιτική απόφαση όσον αφορά
την εφαρμογή του δυναμικού της Συνθήκης της Λισαβόνας, και όρισε την PESCO και την
ικανότητα διαχείρισης κρίσεων ως βασικά στοιχεία ενός επόμενου βήματος. Το Κοινοβούλιο
«παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ηγηθεί της σταδιακής οριοθέτησης μιας κοινής
αμυντικής πολιτικής της Ένωσης και να παράσχει επιπλέον οικονομικούς πόρους για την
εξασφάλιση της υλοποίησής της».
Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ενεργεί στο επίπεδό του και εντός των αρμοδιοτήτων του ως
καταλύτης για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ ως εγγυητής της ασφάλειας κατά
τρόπο αποτελεσματικό και ορατό, όπως ζητούν οι πολίτες της ΕΕ.
Jérôme Legrand
06/2017
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