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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută crearea Inițiativei europene de intervenție (EII), instituirea PESCO și întărirea 
Fondului european de apărare ca pași importanți în direcția consolidării securității și 
apărării Uniunii, în strânsă cooperare și deplină complementaritate cu NATO; ia act de 
crearea Inițiativei europene de intervenție ca o reacție rapidă la situații de criză care ar 
putea amenința securitatea europeană, subliniind în același timp că aceasta nu trebuie să 
împiedice crearea Uniunii Europene de Apărare, în pofida faptului că se află în afara 
cadrului juridic al UE;

2. constată că mai multe state membre au solicitat recent înființarea unui Consiliu de 
securitate al UE și consideră că acest concept trebuie definit mai bine înainte de efectuarea 
unei evaluări a valorii adăugate a acestuia;

3 face apel la dezvoltarea integrală a grupurilor tactice de luptă ale UE și este de părere că 
necesitatea obținerii unanimității în Consiliu este în contradicție cu calitatea acestora de 
capacitate militară de reacție rapidă menită să răspundă crizelor în curs de apariție și 
conflictelor din întreaga lume;

4 subliniază necesitatea de a întări în continuare capacitățile autonome de informații ale UE 
prin modernizarea Centrului de situații și de analiză a informațiilor al Uniunii Europene 
(INTCEN). susține, de asemenea, crearea unei unități europene de informații eficiente, 
care să permită cooperarea serviciilor de informații, mai exact în vederea elaborării unei 
strategii comune de combatere a criminalității organizate și a terorismului, precum și 
asigurarea accesibilității și interoperabilității automate a datelor între serviciile de 
informații și între acestea și poliție, ținând seama pe deplin de cerințele UE în materie de 
protecție a datelor;

5 salută inaugurarea unui sediu operațional permanent și majorarea bugetului AEA;

6. își reia apelul la înființarea unui format de reuniune a miniștrilor apărării în cadrul 
Consiliului, prezidată de VP/ÎR; recunoaște că o integrare europeană mai aprofundată ar 
trebui, de asemenea, să însemne mai multă supraveghere democratică prin intermediul 
controlului parlamentar; subliniază necesitatea consolidării rolului Parlamentului 
European în acest domeniu, mai exact prin intermediul unei Comisii pentru securitate și 
apărare de sine stătătoare, la care să se adauge reuniuni interparlamentare comune 
cuprinzând reprezentanți ai parlamentelor naționale și deputați în Parlamentului European;

7 subliniază că orice viitoare convenție sau Conferință interguvernamentală care pregătește 
modificări ale tratatelor UE ar trebui să aibă în vedere înființarea unei forțe europene cu o 
capacitate defensivă efectivă de efectuare de misiuni de menținere a păcii, de prevenire a 
conflictelor și de întărire a securității internaționale, în concordanță cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite și în conformitate cu sarcinile prevăzute la articolul 43 alineatul (1) din 
TUE; 

8. subliniază că atât dimensiunea internă, cât și dimensiunea externă a PSAC a Uniunii pot 
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beneficia de pe urma dezvoltării unei piețe unice a apărării; 

9. consideră că această piață este parte integrantă a politicii de securitate a UE și implică 
elaborarea de orientări clare în privința exportului de arme și echipamente militare care au 
fost dezvoltate cu contribuția bugetului UE;

10. ia act de faptul că, în afara cadrului PSAC, crearea unui veritabil organism european de 
protecție civilă și nevoile Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european pot 
favoriza dezvoltarea unei astfel de piețe, pentru a profita de sinergii, pentru a crea 
economii de scară și pentru a reduce supracapacitatea;

11. subliniază că, într-un context global de securitate în evoluție, Uniunea Europeană trebuie 
să fie în măsură să garanteze în mod autonom securitatea cetățenilor săi prin asigurarea de 
către statele membre de resurse suficiente destinate apărării; constată, totuși, că o 
cooperare strânsă între Uniunea Europeană și aliații săi cei mai apropiați, precum Regatul 
Unit și SUA, rămâne de cea mai mare importanță, subliniind, în același timp, că nu ar 
trebui ignorate consecințele instituționale relevante ale acestei cooperări.
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