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2014/2220(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. очаква, че до заседанието на 

Европейския съвет през юни 2015 г., по 

време на което отново ще бъдат 

разгледани въпроси, свързани с 

отбраната, държавите членки и 

институциите на ЕС ще бъдат в 

състояние да приемат конкретни мерки 

в съответствие с ангажиментите, поети 

през декември 2013 г.; изразява 

задоволство от потвърждаването от 

страна на държавните ръководители, че 

Съветът по отбрана ще се състои на 16 

юни 2015 г., и ги призовава да подложат 

на критична оценка недостатъчната 

популярност на прилагането и да 

увеличат натиска върху 

административните апарати в областта 

на отбраната с цел прилагане на 

решенията, взети на най-високо 

политическо равнище през декември 

2013 г.; подчертава, че на заседанието 

на Европейския съвет през юни 2015 г. 

непреклонните държави членки трябва 

да бъдат насърчени да инвестират 

повече ресурси в отбраната и че също 

така усилията трябва да бъдат 

съсредоточени върху тези области от 

управлението на кризи, в които ЕС 

може действително да добави стойност; 

8. очаква, че до заседанието на 

Европейския съвет през юни 2015 г., по 

време на което отново ще бъдат 

разгледани въпроси, свързани с 

отбраната, държавите членки и 

институциите на ЕС ще бъдат в 

състояние да приемат конкретни мерки 

в съответствие с ангажиментите, поети 

през декември 2013 г.; изразява 

задоволство от потвърждаването от 

страна на държавните ръководители, че 

Съветът по отбрана ще се състои на 25 –

 26 юни 2015 г., и ги призовава да 

подложат на критична оценка 

недостатъчната популярност на 

прилагането и да увеличат натиска 

върху административните апарати в 

областта на отбраната с цел прилагане 

на решенията, взети на най-високо 

политическо равнище през декември 

2013 г.; подчертава, че на заседанието 

на Европейския съвет през юни 2015 г. 

непреклонните държави членки трябва 

да бъдат насърчени да инвестират 

повече ресурси в отбраната и че също 

така усилията трябва да бъдат 

съсредоточени върху тези области от 

управлението на кризи, в които ЕС 

може действително да добави стойност; 
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