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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. forventer, at medlemsstaterne og EU-

institutionerne ved Det Europæiske Råds 

møde i juni 2015, hvor forsvarsspørgsmål 

igen skal behandles, vil være i stand til at 

vedtage konkrete foranstaltninger i 

overensstemmelse med de tilsagn, der blev 

givet i december 2013; er tilfreds med 

stats- og regeringschefernes bekræftelse af, 

at Det Europæiske Råds forsvarsmøde 

finder sted den 16. juni 2015, og opfordrer 

dem til at foretage en kritisk vurdering af 

den lave gennemførelsesprofil og øge 

presset på forsvarsbureaukratierne for at få 

gennemført de beslutninger, der blev 

truffet på det højeste politiske niveau i 

december 2013; understreger, at Det 

Europæiske Råds møde i juni 2015 skal 

opfordre vrangvillige medlemsstater til at 

investere flere ressourcer i forsvar, og at 

det desuden skal fokusere sin indsats på de 

områder af krisehåndtering, hvor EU reelt 

kan tilføre merværdi; 

8. forventer, at medlemsstaterne og EU-

institutionerne ved Det Europæiske Råds 

møde i juni 2015, hvor forsvarsspørgsmål 

igen skal behandles, vil være i stand til at 

vedtage konkrete foranstaltninger i 

overensstemmelse med de tilsagn, der blev 

givet i december 2013; er tilfreds med 

stats- og regeringschefernes bekræftelse af, 

at Det Europæiske Råds forsvarsmøde 

finder sted den 25.-26. juni 2015, og 

opfordrer dem til at foretage en kritisk 

vurdering af den lave gennemførelsesprofil 

og øge presset på forsvarsbureaukratierne 

for at få gennemført de beslutninger, der 

blev truffet på det højeste politiske niveau i 

december 2013; understreger, at Det 

Europæiske Råds møde i juni 2015 skal 

opfordre vrangvillige medlemsstater til at 

investere flere ressourcer i forsvar, og at 

det desuden skal fokusere sin indsats på de 

områder af krisehåndtering, hvor EU reelt 

kan tilføre merværdi; 

Or. en 

 

 


