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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. se așteaptă ca, până la reuniunea 

Consiliului European din iunie 2015, ce se 
va axa, din nou, pe probleme de apărare, 
statele membre și instituțiile UE să fie în 

măsură să adopte măsuri concrete, în 
concordanță cu angajamentele luate în 

decembrie 2013; își exprimă satisfacția că 
șefii de state au decis reuniunea Consiliului 
European pe tema apărării la 16 iunie 2015 

și îi invită să evalueze critic nivelul scăzut 
de implementare și să facă presiuni mai 
mari asupra birocrațiilor din domeniul 
apărării, pentru a aplica deciziile adoptate 
la cel mai înalt nivel în decembrie 2013; 

subliniază că reuniunea Consiliului 
European din iunie 2015 trebuie să 
descurajeze statele membre recalcitrante să 

investească mai multe resurse pentru 
apărare și trebuie, totodată, să-și 

concentreze eforturile în zonele din 
domeniul gestionării crizelor în care UE 
poate realmente să aducă o valoare 

adăugată; 

8. se așteaptă ca, până la reuniunea 

Consiliului European din iunie 2015, ce se 
va axa, din nou, pe probleme de apărare, 
statele membre și instituțiile UE să fie în 

măsură să adopte măsuri concrete, în 
concordanță cu angajamentele luate în 

decembrie 2013; își exprimă satisfacția că 
șefii de state au decis reuniunea Consiliului 
European pe tema apărării în perioada 25-

26 iunie 2015 și îi invită să evalueze critic 
nivelul scăzut de implementare și să facă 
presiuni mai mari asupra birocrațiilor din 
domeniul apărării, pentru a aplica deciziile 
adoptate la cel mai înalt nivel în 

decembrie 2013; subliniază că reuniunea 
Consiliului European din iunie 2015 
trebuie să descurajeze statele membre 

recalcitrante să investească mai multe 
resurse pentru apărare și trebuie, totodată, 

să-și concentreze eforturile în zonele din 
domeniul gestionării crizelor în care UE 
poate realmente să aducă o valoare 

adăugată; 
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