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Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-054/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a politicii externe 
și de securitate comune

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind 
politica externă și de securitate comună,

– având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite și Actul final de la Helsinki din 
1975 al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE),

– având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord din 1949 și Declarația comună privind 
cooperarea UE-NATO din 10 iulie 2018,

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la responsabilitatea 
politică1,

– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 
Europene din 2016,

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 7 iunie 2017, referitoare la „O 
abordare strategică a rezilienței în cadrul acțiunii externe a UE” (JOIN(2017)0021),

– având în vedere Declarația de la Sofia din 17 mai 2018 și Concluziile Consiliului 
privind extinderea și procesul de stabilizare și asociere din 26 iunie 2018 și 18 iunie 
2019,

– având în vedere Rezoluția 70/1 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
intitulată „Transformarea lumii în care trăim: agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 

1 JO C 210, 3.8.2010, p. 1.
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din 25 septembrie 2015,

– având în vedere Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, care a instituit 
Agenda privind femeile, pacea și securitatea în 2000,

– având în vedere recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei 
și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Parteneriatul estic, în 
perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 20172,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0054/2019),

A. întrucât Parlamentul are datoria și responsabilitatea de a verifica eficacitatea politicii 
externe și de securitate comune (PESC) și a politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC);

B. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu retragerea unor parteneri tradiționali de la nivel 
mondial, cu o presiune din ce în ce mai mare asupra cooperării și asupra instituțiilor și 
cu afirmarea crescândă a puterilor regionale;

C. întrucât islamismul constituie una dintre principalele amenințări la adresa siguranței 
publice în Europa actuală, fiind necesară o acțiune rapidă, fermă și coordonată atât la 
nivel intern, cât și la nivel extern;

D. întrucât ar trebui să fie prioritare și să fie respectate prerogativele parlamentelor 
naționale în domeniul politicii externe și de securitate a țărilor lor; întrucât o politică 
externă comună prea ambițioasă ar putea submina securitatea europeană;

E. întrucât lumea se confruntă cu o schimbare la nivel mondial a puterii, concurența 
geopolitică fiind o evoluție majoră a politicii externe, care impune mecanisme și 
capabilități de reacție rapide și adecvate ce pot fi realizate cel mai bine prin structurile 
existente;

F. întrucât oprimarea și migrația necontrolată în masă se numără printre cauzele principale 
ale conflictului global;

G. întrucât politica de extindere a UE contribuie la instabilitate;

H. întrucât, având în vedere prăbușirea unor acorduri importante de control al 
armamentului și de dezarmare, și având în vedere „tehnologiile emergente”, cum ar fi 
tehnologia cibernetică și dezarmarea armelor autonome, controlul și neproliferarea 
armelor ar trebui să devină o preocupare majoră a politicii externe și de securitate a UE;

1. consideră că statele membre ale UE ar trebui să se bazeze mai mult pe instrumente 
comerciale și de dezvoltare;

2. subliniază că statele membre ale UE trebuie să treacă de la o abordare reactivă la o 
abordare anticipativă și subliniază că, pentru a apăra valorile occidentale, este 

2 JO C 356, 4.10.2018, p. 130.
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importantă colaborarea cu partenerii strategici care împărtășesc aceeași viziune;

3. reamintește funcționarea ineficace a misiunilor civile conduse de UE, invită Comisia să 
lanseze un audit transparent independent al tuturor misiunilor civile și ale 
misiunilor/operațiilor polițienești desfășurate în trecut și în prezent la nivel 
internațional;

4. consideră că prevenirea conflictelor, edificarea păcii și soluționarea pașnică a 
conflictelor prelungite, în special a celor din vecinătatea imediată a UE, ar trebui să fie o 
prioritate a statelor membre în următorii ani;

5. reamintește că democrațiile moderne au nevoie de ca puterea legislativă să fie deplin 
funcțională și, în acest sens, subliniază importanța sprijinirii activității parlamentelor 
atât în Balcanii de Vest, cât și în țările din vecinătate;

6. reamintește suveranitatea statelor membre și subliniază necesitatea unor politici externe 
și de securitate cooperative, care nu sunt coercitive prin natura lor;

7. solicită o strategie credibilă în Balcanii de Vest, care ar trebui să excludă orice altă 
extindere către țări precum Albania, Bosnia și Herțegovina sau Kosovo;

8. invită statele membre să își consolideze capacitățile și să încurajeze cooperarea și 
schimbul de informații, pentru a împiedica actorii statali și nestatali din țări terțe să se 
amestece în mod ostil în procesul decizional al statelor membre;

9. recunoaște că una dintre amenințările majore pentru securitatea europeană provine din 
migrația necontrolată în masă și consideră că această chestiune ar trebui să se afle în 
centrul politicii externe și de securitate a statelor membre;

10. evidențiază amenințarea la adresa Europei din partea islamismului și solicită un efort 
concertat pentru a face față acestei provocări, în cooperare cu parteneri precum Statele 
Unite și Rusia;

11. subliniază că trebuie oprit parteneriatul și procedurile de extindere cu Turcia, în special 
având în vedere acțiunile ilegale în curs conduse de această țară, cum ar fi invadarea 
Siriei și Libiei, precum și forajul ilegal în teritoriile insulare ale statelor suverane Cipru 
și Grecia;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui 
Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și 
statelor membre.
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