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2011/2177(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta as conclusões do 

Conselho de 23 de Maio de 2011, 31 de 

Janeiro de 2011 e 9 de Dezembro de 2010, 

sobre mutualização e partilha de 

capacidades militares, a PCSD e o 

desenvolvimento das capacidades 

militares, respectivamente; 

– Tendo em conta as conclusões do 

Conselho de 1 de Dezembro de 2011, 23 de 

Maio de 2011, 31 de Janeiro de 2011 e 9 de 

Dezembro de 2010, sobre a Política 

Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 

sobre mutualização e partilha de 

capacidades militares, a PCSD e o 

desenvolvimento das capacidades 

militares, respectivamente;  
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2011/2177(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Está firmemente convicto de que a 

mutualização e partilha de capacidades 

deixou de ser uma mera opção para se 

converter numa necessidade; apoia os 

esforços dos Estados-Membros no sentido 

de identificarem os projectos mais 

promissores, no quadro do processo 

encetado, em Setembro de 2011, na 

reunião ministerial de Gand, e em 

conformidade com a iniciativa germano-

sueca de Novembro de 2010, reconhecendo 

simultaneamente que a mutualização e a 

partilha não podem substituir o 

desenvolvimento concreto de capacidades, 

mas que o reforçarão e melhorarão; recorda 

o mandato concedido à AED, em Maio de 

2011, para apresentar propostas no Outono; 

insta os Estados-Membros, em particular o 

Triângulo de Weimar, mas também a 

formação Weimar +, a fazerem com que a 

mutualização e a partilha sejam coroadas 

de êxito, agindo como uma força política 

impulsionadora;  

19. Está firmemente convicto de que a 

mutualização e partilha de capacidades 

deixou de ser uma mera opção para se 

converter numa necessidade; apoia os 

esforços dos Estados-Membros no sentido 

de identificarem os projectos mais 

promissores, no quadro do processo 

encetado, em Setembro de 2011, na 

reunião ministerial de Gand, e em 

conformidade com a iniciativa germano-

sueca de Novembro de 2010, reconhecendo 

simultaneamente que a mutualização e a 

partilha não podem substituir o 

desenvolvimento concreto de capacidades, 

mas que o reforçarão e melhorarão; toma 

conhecimento da primeira série de 

projectos facilitados pela AED e 

adoptados pelo Conselho em 1 de 

Dezembro de 2011, e convida os Estados-

Membros e a AED a apresentar precisões 

sobre os progressos realizados tendo em 

vista a obtenção de resultados concretos e 

a definir novas oportunidades o mais 

tardar até à primavera de 2012; insta os 

Estados-Membros, em particular o 

Triângulo de Weimar, mas também a 

formação Weimar +, a fazerem com que a 

mutualização e a partilha sejam coroadas 

de êxito, agindo como uma força política 

impulsionadora; 
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