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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 42 παράγραφος 
7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΣΕΕ) και το άρθρο 222 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη ειδικότερα το άρθρο 42 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το άρθρο 222 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη 
Δήλωση 37 όσον αφορά το άρθρο 222 της 
ΣΛΕΕ,

2. Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 42 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ, τα άρθρα 122 
και 196 της ΣΛΕΕ και τη Δήλωση 37 
όσον αφορά το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ,

διαγράφεται

3. Αιτιολογική αναφορά 6α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 5 του 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου, 

4. Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας εισήγαγε το άρθρο 42 
παράγραφος 7 της ΣΕΕ («ρήτρα αμοιβαίας
άμυνας» ή «ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής»
) και το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ («ρήτρα 
αλληλεγγύης») για την αντιμετώπιση 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας εισήγαγε το άρθρο 42 
παράγραφος 7 της ΣΕΕ («ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής»1) και το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ
(«ρήτρα αλληλεγγύης») για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, αλλά 
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αυτών των ζητημάτων, αλλά ότι, σχεδόν 
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης, η διασαφήνιση της έμπρακτης 
εφαρμογής αυτών των άρθρων 
εξακολουθεί να εκκρεμεί·
_____________

1 Εφεξής «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»· εντούτοις 
στη Συνθήκη δεν αναφέρεται ονομασία. Πρβ. 
ειδικότερα τη δέσμευση για αμοιβαία άμυνα του 
άρθρου V της τροποποιημένης Συνθήκης των 
Βρυξελλών, που τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν 
ότι καλύπτεται από το άρθρο 42 παράγραφος 7 της 
ΣΕΕ (Δήλωση της Προεδρίας του Μόνιμου 
Συμβουλίου της ΔΕΕ της 31ης Μαρτίου 2010).

ότι, σχεδόν τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης, η διασαφήνιση της 
έμπρακτης εφαρμογής αυτών των άρθρων 
εξακολουθεί να εκκρεμεί·

_____________

1 Εφεξής ρήτρα «αμοιβαίας συνδρομής»· εντούτοις 
στη Συνθήκη δεν αναφέρεται ονομασία. Πρβ. 
ειδικότερα τη δέσμευση για αμοιβαία άμυνα του 
άρθρου V της τροποποιημένης Συνθήκης των 
Βρυξελλών, που τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν 
ότι καλύπτεται από το άρθρο 42 παράγραφος 7 της 
ΣΕΕ (Δήλωση της Προεδρίας του Μόνιμου 
Συμβουλίου της ΔΕΕ της 31ης Μαρτίου 2010).

5. Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 21 κράτη
μέλη τα οποία είναι επίσης μέλη του
NATO μπορούν να διαβουλευθούν μεταξύ 
τους κατά πόσο η εδαφική τους
ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η 
ασφάλεια απειλείται, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι δεσμευμένα σε κάθε 
περίπτωση σε συλλογική άμυνα σε 
περίπτωση ένοπλης επίθεσης·

6. Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
όλων των συναφών διατάξεων της 
Συνθήκης, και ειδικότερα της ρήτρας 
αμοιβαίας άμυνας και της ρήτρας 
αλληλεγγύης, προκειμένου να παράσχουν 
στους Ευρωπαίους μια ισχυρή πολιτική 
διασφάλισης έναντι σοβαρών απειλών 
κατά της ασφάλειας, βάσει ενίσχυσης της 
οικονομικής αποδοτικότητας και δίκαιου 

1. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
όλων των συναφών διατάξεων της 
Συνθήκης, και ειδικότερα της ρήτρας 
αμοιβαίας συνδρομής και της ρήτρας 
αλληλεγγύης, προκειμένου να παράσχουν 
στους Ευρωπαίους μια ισχυρή πολιτική 
διασφάλισης έναντι σοβαρών απειλών 
κατά της ασφάλειας, βάσει ενίσχυσης της 
οικονομικής αποδοτικότητας και δίκαιου 
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επιμερισμού των επιβαρύνσεων και 
κατανομής των δαπανών·

επιμερισμού των επιβαρύνσεων και 
κατανομής των δαπανών·

7. Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι τη νέα στρατηγική
προσέγγιση του ΝΑΤΟ η οποία, 
επιπρόσθετα με τον ρόλο του ως μια
στρατιωτική συμμαχία σε καιρό πολέμου, 
αποσκοπεί να αναπτύξει το δυναμικό του
για να δρα ως πολιτική κοινότητα και
κοινότητα ασφάλειας, σε εταιρική σχέση
με την ΕΕ· παρατηρεί τις μεγάλες
ομοιότητες μεταξύ των στόχων του
ΝΑΤΟ και αυτών που καθορίζονται στο
άρθρο 43 της ΣΕΕ (προηγουμένως
γνωστή ως «καθήκοντα Petersberg»)· 
προειδοποιεί, ως εκ τούτου, κατά της
δαπανηρής επικάλυψης προσπαθειών
μεταξύ των δύο οργανισμών και της 
σπατάλης πόρων, και προτρέπει να 
υπάρξει πολύ στενότερη τακτική 
συνεργασία μεταξύ της Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης και του 
Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για 
σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου, 
διαχείρισης πόρων, προγραμματισμού 
στον τομέα της πολιτικής και εκτέλεση 
αποστολών τύπου ΚΠΑΑ, τόσο 
στρατιωτικής όσο και μη στρατιωτικής 
φύσεως·

8. Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. Προτρέπει το Συμβούλιο να μην
εμπλακεί σε, εν τελευταία αναλύσει,
άσκοπες επιχειρηματολογίες σχετικά με
την εδαφικότητα, αλλά να υιοθετήσει 
μάλλον την προσέγγιση του ΝΑΤΟ, η
οποία προβλέπει τις αναπόφευκτες 
καταστάσεις στις οποίες απαιτείται 
δράση εκτός της περιοχής του Βορείου 
Ατλαντικού με σκοπό να ενισχυθούν τα 
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συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας 
των συμμάχων·

9. Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα μέσων που 
διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων 
με πνεύμα αλληλεγγύης, όπως είναι ο 
μηχανισμός πολιτικής προστασίας, το 
Ταμείο Αλληλεγγύης και η δυνατότητα 
χορήγησης οικονομικής και 
χρηματοδοτικής στήριξης σε περιπτώσεις 
σοβαρών δυσκολιών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 122 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει 
επίσης τη δέσμευση για ανάπτυξη 
αμοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης στο 
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 της ΣΕΕ· τονίζει ότι σκοπός της 
ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και της ρήτρας 
αλληλεγγύης δεν είναι να 
αντικαταστήσουν κάποιο από τα 
ανωτέρω μέσα, αλλά να τα 
συμπληρώσουν ενόψει καταστάσεων 
έκτακτου κινδύνου ή καταστροφής, 
ιδιαίτερα δε όταν η αντίδραση απαιτεί 
υψηλού επιπέδου πολιτικό συντονισμό και 
τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων·

4. επισημαίνει το ευρύ φάσμα μέσων που 
διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη μέλη για 
την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων 
με πνεύμα αλληλεγγύης· επισημαίνει τις 
χρήσιμες νομικές βάσεις που 
δημιουργήθηκαν από το άρθρο 122 της 
ΣΛΕΕ για έκτακτη χρηματοδότηση 
οικονομικής μορφής και το άρθρο 196 της 
ΣΛΕΕ για μέτρα στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας, αντίστοιχα· 
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10. Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει τη δέσμευση για τη
συστηματική ανάπτυξη αμοιβαίας
πολιτικής αλληλεγγύης στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 24 της 
ΣΕΕ· επισημαίνει τις δυνατότητες που 
παρέχονται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας για ενισχυμένη συνεργασία 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης 
ειδικών καθηκόντων και αποστολών σε 
ομάδες κρατών, καθώς και της έννοιας 
μόνιμης δομημένης συνεργασίας σε 
στρατιωτικά θέματα· υπογραμμίζει ότι ο 
σκοπός των ρητρών της αμοιβαίας 
συνδρομής και αλληλεγγύης δεν είναι να
αντικαταστήσει κάποιο από τα ανωτέρω
μέσα, αλλά να τα συμπληρώσει ενόψει
καταστάσεων έκτακτου κινδύνου ή
καταστροφής, ιδιαίτερα δε όταν η
αντίδραση απαιτεί υψηλού επιπέδου
πολιτικό συντονισμό και τη συμμετοχή
των ενόπλων δυνάμεων·

11. Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και την
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
έργου τους σχετικά με μια κοινή πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, όπως 
απαιτείται από τη Συνθήκη, να λάβουν 
δεόντως υπόψη την πολιτική και την 
επιχειρησιακή διάσταση αμφότερων των 
ρητρών και να ακολουθήσουν τις 
συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος·

5. προτρέπει την Επιτροπή και την Ύπατη 
Εκπρόσωπο να υποβάλουν, πριν από το 
τέλος του 2012, τις κοινές τους προτάσεις 
απόφασης του Συμβουλίου που θα 
καθορίζει τους όρους για την υλοποίηση 
της ρήτρας αλληλεγγύης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 223, παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ· καλεί, για λόγους συνέπειας,
την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας 
καθώς και την Μόνιμη Επιτροπή για την 
Εσωτερική Ασφάλεια να υποβάλουν κοινή 
γνωμοδότηση για την υλοποίηση της 
ρήτρας αλληλεγγύης και τις 
επιχειρησιακές λεπτομέρειες της ρήτρας 
αμοιβαίας συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου με 
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το ΝΑΤΟ· επισημαίνει ότι το Συμβούλιο 
θα δράσει με ειδική πλειοψηφία σε σχέση 
με μη στρατιωτικές πτυχές της αμοιβαίας 
συνδρομής και βοήθειας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, να είναι 
πλήρως ενημερωμένο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

12. Τομέας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

13. Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη ρητή 
υποχρέωσή τους να παρέχουν βοήθεια και 
συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη 
διάθεσή τους, σε περίπτωση κατά την 
οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση 
στο έδαφός του· τονίζει ότι, μολονότι μια 
μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά κράτους 
μέλους μοιάζει απίθανη στο άμεσο 
μέλλον, τόσο η παραδοσιακή υπεράσπιση 
του εδάφους όσο και η προστασία από 
νέες απειλές πρέπει να εξακολουθήσουν 
να συνιστούν προτεραιότητα· υπενθυμίζει 
επίσης ότι η Συνθήκη ορίζει ότι, για τις 
χώρες της ΕΕ που είναι μέλη της 
οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου 
Ατλαντικού, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να 
αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής τους 
άμυνας και τον φορέα υλοποίησής της, 
και ότι οι δεσμεύσεις και η συνεργασία 
στον τομέα της αμοιβαίας άμυνας πρέπει 
να συνάδουν με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στους κόλπους του ΝΑΤΟ·

6. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη ρητή 
υποχρέωσή τους να παρέχουν βοήθεια και 
συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη 
διάθεσή τους, σε περίπτωση κατά την 
οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση 
στο έδαφός του· υπενθυμίζει επίσης ότι μια 
ευρεία πλειοψηφία των κρατών μελών 
είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ότι, ως εκ 
τούτου, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Άμυνας της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμβατή και συνεπής με τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναληφθεί στους κόλπους του 
ΝΑΤΟ· λαμβάνει δεόντως υπόψη τον 
ειδικό χαρακτήρα των πολιτικών άμυνας 
και ασφάλειας αυτών των κρατών μελών 
τα οποία δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά 
επισημαίνει ωστόσο ότι η ρήτρα 
αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ δεν θα 
ενεργοποιηθεί ποτέ χωρίς να υπάρξει 
προηγουμένως διαβούλευση με το ΝΑΤΟ 
και να επιδιωχθεί η εμπλοκή του·

14. Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει παράλληλα ότι είναι εξίσου 
σημαντική η προετοιμασία για 

7. επισημαίνει παράλληλα την ανάγκη 
προετοιμασίας για καταστάσεις στις 
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καταστάσεις που περιλαμβάνουν κράτη 
μέλη της ΕΕ εκτός ΝΑΤΟ ή εδάφη 
κρατών μελών της ΕΕ εκτός της 
περιοχής του Βόρειου Ατλαντικού, τα 
οποία κατά συνέπεια δεν καλύπτονται 
από τη Συνθήκη της Ουάσινγκτον, ή για 
καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει 
συναφθεί συμφωνία περί συλλογικής 
δράσης εντός του ΝΑΤΟ·

οποίες το ΝΑΤΟ επιλέγει να μην 
εμπλακεί·

15. Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει τη σημασία της αποτροπής 
των συγκρούσεων, και, κατ’ επέκταση, της 
ανάγκης να διαθέτουν οι ευρωπαϊκές χώρες 
αξιόπιστες στρατιωτικές δυνατότητες
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για συλλογική ανάπτυξη 
των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, ιδίως 
μέσω των συμπληρωματικών 
πρωτοβουλιών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 
«Συνένωση και κοινή χρήση των πόρων» 
και «Έξυπνη άμυνα», οι οποίες συνιστούν 
εξαιρετικά σημαντικό βήμα προόδου σε 
καιρούς περιορισμένων αμυντικών 
προϋπολογισμών·

9. επισημαίνει τη σημασία της αποτροπής 
των συγκρούσεων, και, κατ’ επέκταση, της 
ανάγκης να διαθέτουν οι ευρωπαϊκές χώρες 
αξιόπιστες στρατιωτικές δυνατότητες
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για συλλογική ανάπτυξη 
των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, ιδίως 
μέσω των συμπληρωματικών 
πρωτοβουλιών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ 
«Συνένωση και κοινή χρήση των πόρων» 
και «Έξυπνη άμυνα», οι οποίες συνιστούν 
εξαιρετικά σημαντικό βήμα προόδου σε 
καιρούς περιορισμένων αμυντικών 
προϋπολογισμών· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, το αίτημά του να καταστεί 
πλήρως σεβαστό και να χρησιμοποιηθεί 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τα εθνικά 
υπουργεία άμυνας το έργο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας·

16. Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
συστηματική εναρμόνιση των 
στρατιωτικών αναγκών και για 
εναρμονισμένη αμυντική σχεδίαση και 
διαδικασία προμηθειών της ΕΕ, που θα 
ανταποκρίνονται στα επίπεδα φιλοδοξιών 
της ΕΕ και θα είναι συντονισμένες με τη 
διαδικασία αμυντικής σχεδίασης του 
ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο 

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
συστηματική εναρμόνιση των 
στρατιωτικών αναγκών και για 
εναρμονισμένη αμυντική σχεδίαση και 
διαδικασία προμηθειών της ΕΕ, που θα 
ανταποκρίνονται στα επίπεδα φιλοδοξιών 
της ΕΕ και θα είναι συντονισμένες με τη 
διαδικασία αμυντικής σχεδίασης του 
ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο 
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επίπεδο εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχει 
η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πολυεθνικής συνεργασίας στον τομέα της 
ανάπτυξης δυνατοτήτων και, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, της εξειδίκευσης, ως 
βασικών αρχών της αμυντικής τους 
σχεδίασης·

επίπεδο εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχει 
η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο πολυεθνικής συνεργασίας στον 
τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων και, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, της 
εξειδίκευσης, ως βασικών αρχών της 
αμυντικής τους σχεδίασης·

17. Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
προτείνει πρακτικές ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 
σε περίπτωση ενεργοποίησης από κάποιο 
κράτος μέλος της ρήτρας αμοιβαίας 
άμυνας, καθώς και να προβεί σε ανάλυση 
του ρόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας·
φρονεί ότι η υποχρέωση παροχής 
βοήθειας και συνδρομής, που εκφράζει 
πολιτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταχεία λήψη απόφασης στο Συμβούλιο 
προς υποστήριξη του κράτους μέλους που 
δέχεται την επίθεση·

διαγράφεται

18. Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. φρονεί ότι, όταν αναλαμβάνεται 
συλλογική δράση προς υπεράσπιση 
κράτους μέλους που δέχεται επίθεση, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η χρήση των 
υφιστάμενων δομών διαχείρισης κρίσεων
της ΕΕ, όπου αρμόζει, και ειδικότερα να 
προβλεφθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης
ενός επιχειρησιακού στρατηγείου της ΕΕ· 
τονίζει ότι απαιτείται ολοκληρωμένο 
μόνιμο επιχειρησιακό στρατηγείο της ΕΕ,
ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
ετοιμότητας και ταχύτητας αντίδρασης, 
και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

12. φρονεί ότι, οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 
42, παράγραφος 7 της ΣΕΕ, θα πρέπει να
χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα 
τις υφιστάμενες δομές διαχείρισης
κρίσεως της ΕΕ, αλλά ότι, 
μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να εξετασθεί 
η δημιουργία ενός μόνιμου επιχειρησιακού 
στρατηγείου της ΕΕ, αξιοποιώντας το 
κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ που 
ενεργοποιήθηκε πρόσφατα·
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τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια τέτοια 
μόνιμη δυνατότητα, αξιοποιώντας το 
κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ που 
ενεργοποιήθηκε πρόσφατα·

19. Παράγραφος 32
[να μετατεθεί η παράγραφος 32 και να προστεθεί μετά την παράγραφο 27]

20. Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης 
απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
προβαίνει σε τακτικές αξιολογήσεις των 
απειλών κατά της Ένωσης· φρονεί ότι 
αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε δύο τουλάχιστον 
ξεχωριστά επίπεδα: σε μια περισσότερο 
μακροπρόθεσμη βάση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στο πλαίσιο διαδικασίας, η 
οποία θα συμβάλλει επίσης στον 
στρατηγικό προβληματισμό που θα 
αποτυπωθεί σε μελλοντικές 
επικαιροποιήσεις της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Ασφάλειας και της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, καθώς 
και μέσω συχνότερων ολοκληρωμένων 
επισκοπήσεων των τρεχουσών απειλών·

35. υπενθυμίζει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης 
απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
προβαίνει σε τακτικές αξιολογήσεις των 
απειλών κατά της Ένωσης και να 
συντονίζει το έργο αυτό με τους εταίρους 
του ΝΑΤΟ· φρονεί ότι αυτές οι 
αξιολογήσεις πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε δύο τουλάχιστον 
ξεχωριστά επίπεδα: σε μια περισσότερο 
μακροπρόθεσμη βάση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στο πλαίσιο διαδικασίας, η 
οποία θα συμβάλλει επίσης στον 
στρατηγικό προβληματισμό που θα 
αποτυπωθεί σε μελλοντικές 
επικαιροποιήσεις της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Ασφάλειας και της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, καθώς 
και μέσω συχνότερων ολοκληρωμένων 
επισκοπήσεων των τρεχουσών απειλών·


