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SUGESTII

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

1. Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 42 alineatul (7) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) și articolul 222 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere în special articolul 42 
alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), articolul 222 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și Declarația nr. 37 
privind articolul 222 din TFUE,

2. Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 24 și 42 
alineatul (2) din TUE, articolele 122 și 
196 din TFUE și Declarația nr. 37 privind 
articolul 222 din TFUE,

eliminat

3. Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 4 și 5 din 
Tratatul Atlanticului de Nord,
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4. Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
introdus articolul 42 alineatul (7) din 
Tratatul UE („clauza de apărare 
reciprocă” sau „clauza de asistență 
reciprocă”1) și articolul 222 din TFUE 
(„clauza de solidaritate”) pentru a răspunde 
acestor îngrijorări, dar implementarea 
practică a acestor articole trebuie încă
clarificată, la aproape trei ani după ce 
Tratatul a intrat în vigoare,
_____________

1 În continuare „clauza de apărare reciprocă”, deși 
în tratat nu există această denumire. Cf. în special 
„angajamentul privind apărarea reciprocă” din 
articolul V al tratatului de la Bruxelles modificat, 
despre care părțile semnatare consideră că este 
acoperit prin articolul 47 alineatul (7) din TEU 
(Declarația Președinției Consiliului Permanent al 
UEO din 31 martie 2010).

E. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
introdus articolul 42 alineatul (7) din 
Tratatul UE („clauza de asistență 
reciprocă”1) și articolul 222 din TFUE 
(„clauza de solidaritate”) pentru a răspunde 
acestor îngrijorări, dar implementarea 
practică a acestor articole încă trebuie 
clarificată, la aproape trei ani după ce 
tratatul a intrat în vigoare,

_____________

1 În continuare „clauza de asistență reciprocă”, deși 
în tratat nu există această denumire. Cf. în special 
„angajamentul privind apărarea reciprocă” din 
articolul V al tratatului de la Bruxelles modificat, 
despre care părțile semnatare consideră că este 
acoperit prin articolul 47 alineatul (7) din TEU 
(Declarația Președinției Consiliului Permanent al 
UEO din 31 martie 2010).

5. Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât cele 21 de state membre care 
sunt și membre ale NATO se pot consulta 
reciproc oricând integritatea lor 
teritorială, independența politică sau 
securitatea le este amenințată și întrucât 
ele sunt în orice caz dedicate apărării 
colective în caz de atac armat,
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6. Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă statele membre, Comisia și 
Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant să 
folosească integral potențialul tuturor 
dispozițiilor în domeniu ale tratatului și, în 
special, clauza de apărare reciprocă și 
clauza de solidaritate, pentru a oferi 
europenilor o solidă poliță de asigurare 
împotriva riscurilor grave de securitate, 
bazate pe o folosire eficientă a resurselor și 
pe o repartiție a sarcinilor și o împărțire a 
costurilor echitabile;

1. îndeamnă statele membre, Comisia și 
Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant să 
folosească integral potențialul tuturor 
dispozițiilor în domeniu ale tratatului și, în 
special, clauza de asistență reciprocă și 
clauza de solidaritate, pentru a oferi 
europenilor o solidă poliță de asigurare 
împotriva riscurilor grave de securitate, 
bazate pe o folosire eficientă a resurselor și 
pe o repartiție a sarcinilor și o împărțire a 
costurilor echitabile;

7. Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. observă noul concept strategic al 
NATO în care, pe lângă rolul său de 
alianță militară pe timp de război, are ca 
scop să își edifice capacitatea sa de a 
acționa ca o comunitate politică și de 
securitate, care lucrează în parteneriat cu 
UE; constată asemănările dintre 
obiectivele NATO și cele prevăzute la 
articolul 43 din TUE (anterior denumite 
sarcinile Petersberg); prin urmare, 
avertizează cu privire la duplicarea 
costisitoare a eforturilor între cele două 
organizații și la utilizarea ineficace a 
resurselor și recomandă o colaborare mai 
strânsă și mai regulată între Înaltul 
Reprezentant al Uniunii și secretarul 
general al NATO pentru evaluarea 
riscurilor, gestionarea resurselor, 
planificarea politicilor și executarea 
operațiunilor PSAC, atât cele civile, cât și 
cele militare;
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8. Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. recomandă Consiliului să nu se lase 
prins în discuții în cele din urmă inutile 
cu privire la teritorialitate, ci să imite 
abordarea NATO, care ia în considerare 
situațiile inevitabile în care este necesară 
acțiunea în afara zonei nord-atlantice 
pentru a promova interesele de securitate 
ale aliaților; 

9. Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că există o gamă largă de 
instrumente aflate la dispoziția Uniunii și a 
statelor membre pentru a face față unor 
evenimente excepționale, într-un spirit de 
solidaritate, cum ar fi Mecanismul de 
protecție civilă, Fondul de solidaritate, 
precum și posibilitatea de a acorda sprijin 
economic și financiar, în caz de dificultăți 
grave, după cum prevede articolul 122 din 
TFUE; reamintește, de asemenea, 
angajamentul de a dezvolta o solidaritate 
politică reciprocă în domeniul politicii 
externe și de securitate, în conformitate 
cu articolul 24 din TUE; subliniază că 
scopul clauzei de apărare reciprocă și al 
clauzei de solidaritate nu este înlocuirea 
vreunuia dintre aceste instrumente, ci 
completarea lor în caz de amenințări sau 
pagube extraordinare, mai ales atunci 
când răspunsul necesită o coordonare 
politică la nivel înalt și implicarea forțelor 
armate;

4. subliniază că există o gamă largă de 
instrumente aflate la dispoziția Uniunii și a 
statelor membre pentru a face față unor 
evenimente excepționale, într-un spirit de 
solidaritate; subliniază temeiurile juridice 
utile îngăduite de articolul 122 din TFUE
pentru finanțarea în regim de urgență de 
tip economic și, respectiv, de articolul 196 
din TFUE pentru măsuri în domeniul 
protecției civile; 
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10. Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. reamintește angajamentul de a 
dezvolta sistematic o solidaritate politică 
reciprocă în domeniul politicii externe și 
de securitate, în conformitate cu 
articolul 24 din TUE; observă 
posibilitățile oferite de Tratatul de la 
Lisabona pentru o cooperare consolidată 
în domeniul PESC, inclusiv desemnarea 
de sarcini și misiuni specifice unor 
grupuri de state, precum și conceptul de 
cooperare structurată permanentă în 
materie militară; subliniază că scopul 
clauzei de asistență reciprocă și al clauzei 
de solidaritate nu este înlocuirea vreunuia 
dintre aceste instrumente, ci completarea 
lor în caz de amenințări sau pagube 
extraordinare, mai ales atunci când 
răspunsul necesită o coordonare politică 
la nivel înalt și implicarea forțelor 
armate;

11. Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și 
Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant ca, 
în contextul eforturilor pe care le depun 
pentru elaborarea unei propuneri comune 
de decizie a Consiliului privind punerea în 
aplicare a clauzei de solidaritate, după cum 
cere tratatul, să țină cont de dimensiunile 
politice și operaționale în cazul ambelor 
clauze și să dea curs recomandărilor 
prezentei rezoluții;

5. recomandă Comisiei și Înaltului
Reprezentant să elaboreze, înainte de 
sfârșitul anului 2012, propunerea lor 
comună de decizie a Consiliului de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare 
a clauzei de solidaritate în conformitate cu 
articolul 222 alineatul (3) din TFUE;
invită, în interesul coerenței, Comitetul 
politic și de securitate și Comitetul 
permanent pentru securitate internă să 
depună un aviz comun privind punerea în 
aplicare a clauzei de solidaritate și 
modalitățile operaționale ale clauzei de 
asistență reciprocă, inclusiv legătura cu 
NATO; observă că Consiliul va acționa 
prin majoritate calificată în ceea ce 
privește aspectele nemilitare ale 
ajutorului și asistenței reciproce; 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
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informa pe deplin Parlamentul;

12. Titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Clauza de apărare reciprocă Clauza de asistență reciprocă

13. Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește statelor membre obligația lor 
clară de a furniza ajutor și asistență prin 
toate mijloacele de care dispun, în cazul în 
care un stat membru este victima unei 
agresiuni armate pe teritoriul său; 
subliniază faptul că, deși o agresiune de 
mari proporții împotriva unui stat 
membru pare improbabilă în viitorul 
previzibil, atât apărării teritoriale 
tradiționale, cât și apărării împotriva 
noilor amenințări trebuie să li se acorde 
atenția necesară; reamintește, de 
asemenea, faptul că, pentru țările UE care
sunt membre ale Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord, tratatul prevede că,
NATO rămâne temelia apărării lor 
colective și forul pentru implementarea 
acesteia, precum și faptul că 
angajamentele și cooperarea în domeniul
apărării reciproce trebuie să fie în 
concordanță cu angajamentele asumate în 
cadrul NATO;

6. reamintește statelor membre obligația lor 
clară de a furniza ajutor și asistență prin 
toate mijloacele de care dispun, în cazul în 
care un stat membru este victima unei 
agresiuni armate pe teritoriul său; 
reamintește, de asemenea, faptul că marea 
majoritate a statelor membre sunt membre 
ale NATO și că, în consecință, politica de 
securitate și apărare comună a Uniunii 
trebuie să fie compatibilă și în concordanță 
cu angajamentele asumate în cadrul 
NATO; ia notă de caracterul special al 
politicilor de securitate și apărare ale 
statelor membre care nu sunt membre ale 
NATO, dar, cu toate acestea, constată că 
nu va fi niciodată activată clauza de 
asistență reciprocă a UE fără consultarea 
NATO și fără urmărirea implicării 
NATO;

14. Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază, totodată, necesitatea la fel de 
importantă a pregătirii pentru situații care 
implică statele membre ale UE care nu 
fac parte din NATO sau teritorii ale 
statelor membre ale UE din afara zonei 
nord-atlantice, care nu intră, astfel, sub 
incidența Tratatului de la Washington, 
sau pentru situații în care nu s-a ajuns la 

7. subliniază, totodată, necesitatea 
pregătirii pentru situații în care NATO 
decide să nu se implice;
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vreun acord privind o acțiune colectivă în 
cadrul NATO;

15. Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța acțiunilor de 
descurajare, și, prin urmare, necesitatea ca 
țările europene să posede capabilități 
militare credibile; încurajează statele 
membre să-și intensifice eforturile de 
colaborare în dezvoltare a capabilităților 
militare, în special prin intermediul 
inițiativelor complementare ale UE și 
NATO de „punere și utilizare în comun” și 
de „apărare inteligentă” , care reprezintă o 
modalitate extrem de importantă pentru 
perioadele în care se operează restrângeri 
ale bugetelor alocate apărării;

9. subliniază importanța acțiunilor de 
descurajare și, prin urmare, necesitatea ca 
țările europene să posede capabilități 
militare credibile; încurajează statele 
membre să-și intensifice eforturile de 
colaborare în dezvoltare a capabilităților 
militare, în special prin intermediul 
inițiativelor complementare ale UE și 
NATO de „punere și utilizare în comun” și 
de „apărare inteligentă” , care reprezintă o 
modalitate extrem de importantă pentru 
perioadele în care se operează restrângeri 
ale bugetelor alocate apărării; în acest 
context, își reiterează apelul ca activitatea 
Agenției Europene de Apărare să fie pe 
deplin respectată și exploată de 
ministerele de apărare națională;

16. Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își reiterează apelul în favoarea 
armonizării sistematice a cerințelor 
militare, a planificării apărării și a 
procesului de achiziții la nivelul UE, care 
să corespundă cu nivelul de ambiție al UE 
și să se coordoneze cu procesul de 
planificare a apărării al NATO; luând în 
considerare nivelul crescut al garanțiilor de 
securitate oferite de clauza de apărare
reciprocă, încurajează statele membre să ia 
în considerare cooperarea multinațională în 
domeniul dezvoltării capabilităților și, dacă 
este cazul, specializarea, ca principii de 
bază ale planificării apărării;

10. își reiterează apelul în favoarea 
armonizării sistematice a cerințelor 
militare, a planificării apărării și a 
procesului de achiziții la nivelul UE, care 
să corespundă cu nivelul de ambiție al UE 
și să se coordoneze cu procesul de 
planificare a apărării al NATO; luând în 
considerare nivelul crescut al garanțiilor de 
securitate oferite de clauza de asistență
reciprocă, încurajează statele membre să ia 
în considerare cooperarea multinațională în 
domeniul dezvoltării capabilităților și, dacă 
este cazul, specializarea, ca principii de 
bază ale planificării apărării;
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17. Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Vicepreședintele/Înaltul 
Reprezentant să propună măsuri practice 
pentru a asigura un răspuns eficient în 
cazul în care un stat membru invocă 
clauza de apărare reciprocă, precum și o 
analiză a rolului instituțiilor UE, în caz că 
este activată această clauză; consideră că 
obligația de a furniza ajutor și asistență, 
ca expresie a solidarității politice între 
statele membre, ar trebui să determine o 
decizie rapidă în cadrul Consiliului, în 
sprijinul statului membru atacat;

eliminat

18. Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că, în cazul în care se adoptă 
o acțiune colectivă de apărare a unui stat 
membru atacat, ar trebui să fie posibil să 
se facă uz de actualele structuri ale UE de 
gestionare a crizelor, dacă este cazul, și, în 
special, ar trebui avută în vedere 
posibilitatea de a activa un Cartier General 
Operațional al UE; subliniază faptul că 
este nevoie de un Cartier General 
Operațional permanent al UE cu drepturi 
depline, pentru a asigura un nivel adecvat 
de pregătire și un răspuns rapid, și își 
reiterează apelul său către statele membre 
de a stabili o astfel de structură 
permanentă, bazându-se pe Centrul de 
operațiuni al UE recent activat;

12. consideră că o acțiune în temeiul 
articolul 42 alineatul (7) din TUE ar 
trebui să facă uz în cel mai bun mod 
posibil de actualele structuri ale UE de 
gestionare a crizelor, dar pe termen lung 
trebuie avută în vedere înființarea unui
Cartier General Operațional al UE, 
bazându-se pe Centrul de operațiuni al UE 
recent activat;

19. Punctul 32
[se mută punctul 32 și se introduce după punctul 27]
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20. Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește faptul că clauza de 
solidaritate impune o evaluare regulată din 
partea Consiliului European a 
amenințărilor cu care se confruntă 
Uniunea; consideră că astfel de evaluări 
trebuie să fie efectuate la cel puțin la două 
niveluri separate: în cadrul Consiliului 
European, pe o perioadă mai mare, într-un 
proces care ar trebui să alimenteze și 
gândirea strategică ce se va reflecta în 
actualizările viitoare ale Strategiei 
Europene de Securitate și ale Strategiei de 
securitate internă, precum și prin 
elaborarea mai frecventă de prezentări 
cuprinzătoare ale amenințărilor actuale;

35. reamintește faptul că clauza de 
solidaritate impune din partea Consiliului 
European o evaluare regulată a 
amenințărilor cu care se confruntă Uniunea 
și coordonarea acestui exercițiu cu 
partenerii NATO; consideră că astfel de 
evaluări trebuie să fie efectuate cel puțin la 
două niveluri separate: în cadrul 
Consiliului European, pe o perioadă mai 
mare, într-un proces care ar trebui să 
alimenteze și gândirea strategică ce se va 
reflecta în actualizările viitoare ale 
Strategiei europene de securitate și ale 
Strategiei de securitate internă, precum și 
prin elaborarea mai frecventă de prezentări 
cuprinzătoare ale amenințărilor actuale;


