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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че в настоящата обстановка по отношение на глобалната сигурност, 
неразделна част от стратегическата автономност на ЕС следва да бъде един 
независим капацитет на ЕС за гарантиране на сигурността на неговите граждани;

2. подчертава, че подкрепата на гражданите на ЕС е от решаващо значение за 
постигане на политическите амбиции на политиката на ЕС в областта на 
отбраната; подчертава факта, че според последните проучвания на общественото 
мнение три четвърти от гражданите на ЕС подкрепят обща политика за отбрана и 
сигурност за държавите членки, като от 2004 г. насам този дял неизменно 
надхвърля 70%;

3. приветства политическите насоки на новоизбрания председател на Комисията 
Урсула фон дер Лайен, чиято рамка има пряко „геополитическо“ измерение, и 
подчертават необходимостта от предприемане на допълнителни решителни 
стъпки през следващите пет години за постигане на истински Европейски съюз за 
отбрана; освен това приветства допълнителните ангажименти за изпълнение на 
отдавнашното искане на Парламента за придаване на по-голяма институционална 
видимост на отбраната, които се поемат посредством предложеното създаване на 
специална генерална дирекция за тази цел;

4. отбелязва , че наскоро няколко държави членки призоваха за създаването на съвет 
за сигурност на ЕС; счита, че тази концепция трябва да бъде допълнително 
дефинирана, преди да може да се извърши оценка на добавената ù стойност;

5. счита, че една бяла книга на ЕС относно сигурността и отбраната би била основен 
стратегически инструмент за укрепване на управлението на политиката на ЕС в 
областта на отбраната и постепенното определяне на рамката на Европейския 
съюз за отбрана, би осигурила стратегическо и дългосрочно планиране и би 
позволила постепенното синхронизиране на отбранителните цикли в държавите 
членки; призовава Съвета и върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на 
Комисията („върховен представител/заместник-председател“) да изготвят такъв 
инструмент с цел включването му, наред с другото, в планирането на 
многогодишната финансова рамка (МФР), и с допълнителната цел за осигуряване 
на съгласуваност между плана за изпълнение в областта на сигурността и 
отбраната на Глобалната стратегия на ЕС, координирания годишен преглед на 
отбраната (КГПО) и постоянното структурирано сътрудничество (ПСС);

6. подчертава, че по-задълбочена интеграция в областта на сигурността и отбраната 
следва да означава и по-голям демократичен контрол посредством парламентарен 
контрол; затова отново изтъква необходимостта от засилване на ролята на 
Парламента в тази област, а именно чрез създаване на пълноправна комисия по 
сигурност и отбрана, работата на която да се допълва от съвместни 
междупарламентарни заседания между представители на националните 
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парламенти и членове на Европейския парламент;

7. отново изтъква необходимостта от премахване на пречките пред разполагането на 
бойните групи на ЕС и счита, че изискването за единодушие в Съвета застрашава 
самата цел на тези групи, а именно да действат като военен капацитет за бързо 
реагиране при възникващи кризи и конфликти по света;

8. подчертава, че предстоящата конференция за бъдещето на Европа следва да 
включва обсъждане на бъдещия Европейски съюз за отбрана, и по-специално 
необходимостта от създаване на европейска сила за намеса, която да разполага с 
достатъчно ефективни отбранителни способности, за да се ангажира с 
мироопазване и предотвратяване на конфликти и укрепване на международната 
сигурност в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации и 
задачите, посочени в член 43, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

9. настоятелно призовава Съвета, с оглед на перспективата за оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС, да приеме спешни мерки относно участието на 
трети страни в ПСС;

10. потвърждава ангажимента на Съюза към НАТО, който остава основен стълб на 
общата ни сигурност; отбелязва обаче, че тясното сътрудничество между ЕС и 
най-близките му съюзници не следва да възпрепятства създаването на 
Европейския съюз за отбрана;

11. подчертава своята подкрепа за създаването на автономен капацитет на ЕС за 
разузнаване, който следва да засили общите усилия за сигурност и да гарантира 
оперативната съвместимост между националните разузнавателни служби; 

12. призовава за обмисляне на ролята, която Европейската агенция по отбрана следва 
да играе за постепенното определяне на рамката на една обща политика на 
отбрана на ЕС; 

13. счита, че като цяло са налице основания за допълнителни разяснения относно 
начина на задействане на клаузата за взаимна помощ (член 42, параграф 7 от ДЕС) 
и клаузата за солидарност (член 222 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС).


