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14.11.2012 A7-0357/8 

Amendamentul 8 

Tarja Cronberg 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 

Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 
2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază faptul că Uniunea Europeană 
își propune să fie un actor politic global pe 
scena internațională, cu scopul de a 

promova pacea și securitatea 
internațională, de a proteja interesele sale 
în lume și de a garanta securitatea 
propriilor cetățeni; consideră că UE trebuie 
să fie în măsură să își asume 

responsabilitățile față de amenințările, 
crizele și conflictele internaționale, 
îndeosebi față de cele din vecinătatea sa; în 
acest sens, subliniază necesitatea ca UE să 
fie coerentă în politicile sale și să acționeze 

mai rapid și mai eficient în asumarea 
responsabilităților menționate; 

1. subliniază faptul că Uniunea Europeană 
ar trebui să fie un actor politic global pe 
scena internațională, cu scopul de a 

promova pacea și securitatea 
internațională, democrația, drepturile 
omului și libertatea de exprimare și de a 
garanta securitatea propriilor cetățeni; 
consideră că UE ar trebui să fie în măsură 

să își asume responsabilitățile față de 
amenințările, crizele și conflictele 
internaționale, îndeosebi față de cele din 
vecinătatea sa; în acest sens, subliniază 
necesitatea ca UE să fie coerentă în 

politicile sale și să acționeze mai rapid și 
mai eficient în asumarea responsabilităților 
menționate; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/9 

Amendamentul 9 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. insistă, în acest sens, asupra necesității 
ca Uniunea să își afirme autonomia 
strategică printr-o politică externă, de 
securitate și de apărare puternică și eficace, 

care să îi permită să acționeze singură, în 
caz de necesitate; subliniază faptul că 
această autonomie strategică va rămâne 

iluzorie în lipsa unor capacități civile și a 
unor capabilități militare credibile; 
reamintește faptul că această autonomie 
strategică este edificată cu respectarea 
alianțelor existente, îndeosebi a NATO, și 

menținând o legătură transatlantică 
puternică, astfel cum se subliniază la 
articolul 42 din TUE și în conformitate cu 

multilateralismul efectiv și în sprijinul 
acestuia, drept principiu care orientează 

intervenția UE în gestiunea crizelor 
internaționale; 

2. insistă, în acest sens, asupra necesității 
ca Uniunea să își afirme responsabilitățile 
printr-o politică externă, de securitate și de 
apărare puternică și eficace, care să îi 

permită să acționeze singură, în caz de 
necesitate; subliniază faptul că această 
autonomie strategică va rămâne iluzorie în 

lipsa unor capacități civile și a unor 
capabilități militare credibile; reamintește 
faptul că PSAC este edificată cu 
respectarea alianțelor existente, îndeosebi a 
NATO, și menținând o legătură 

transatlantică puternică, astfel cum se 
subliniază la articolul 42 din TUE și în 
conformitate cu multilateralismul efectiv și 

în sprijinul acestuia, drept principiu care 
orientează intervenția UE în gestiunea 

crizelor internaționale; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/10 

Amendamentul 10 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este preocupat de perspectiva declinului 
strategic care amenință UE, nu numai din 
cauza tendinței de scădere a bugetelor 
apărării din cauza crizei financiare și 
economice mondiale și europene, dar și 
din cauza marginalizării relative și 
progresive a instrumentelor și capacităților 

sale de gestionare a crizelor, îndeosebi 
militare; ia act, de asemenea, de impactul 
negativ pe care-l are neasumarea, de către 
statelor membre, a unor angajamente în 
această privință; 

3. este preocupat de perspectiva declinului 
strategic care amenință UE, din cauza 

marginalizării relative și progresive a 
instrumentelor și capacităților sale de 

gestionare a crizelor; ia act, de asemenea, 
de impactul negativ pe care-l are 
neasumarea, de către statelor membre, a 

unor angajamente în această privință; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/11 

Amendamentul 11 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. constată că, în prezent, sunt în curs de 
desfășurare 14 operațiuni, 11 civile și 3 

militare; salută lansarea a trei noi 
operațiuni civile în vara anului 2012 în 

Cornul Africii (EUCAP Nestor), Niger 
(EUCAP Sahel Niger) și Sudanul de Sud 
(EUAVSEC Sudanul de Sud) și 

planificarea unei misiuni civile de sprijin la 
controlul frontierelor în Libia; consideră 
că aceste misiuni constituie un prim 
semnal de revitalizare a calendarului 
PSAC; subliniază importanța îmbunătățirii 
cadrului de valorificare a experiențelor 
dobândite în urma misiunilor și a 
operațiunilor; 

22. constată că, în prezent, sunt în curs de 
desfășurare 14 operațiuni, 11 civile și 3 

militare; salută lansarea a trei noi 
operațiuni civile în vara anului 2012 în 

Cornul Africii (EUCAP Nestor), Niger 
(EUCAP Sahel Niger) și Sudanul de Sud 
(EUAVSEC Sudanul de Sud) și 

planificarea unei misiuni civile de sprijin la 
controlul frontierelor în Libia; subliniază 
importanța îmbunătățirii cadrului de 
valorificare a experiențelor dobândite în 
urma misiunilor și a operațiunilor; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/12 

Amendamentul 12 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. consideră totuși regretabil că UE nu 
valorifică integral instrumentele militare 
ale PSAC pe care le are la dispoziție, deși 
mai multe crize ar fi putut justifica o 
intervenție a PSAC, inclusiv crizele din 
Libia și Mali; subliniază necesitatea de a 
se avea în vedere acordarea de asistență în 

materie de reformă a sectorului securității 
din țările în care a avut loc Primăvara 
arabă, în special în Africa de Nord și Sahel; 
în acest context, încurajează intensificarea 
planificării în curs a unor posibile 
operațiuni militare și, totodată, solicită 
reevaluarea misiunilor în curs de 
desfășurare;  

23. subliniază necesitatea de a se avea în 
vedere acordarea de asistență în materie de 

reformă a sectorului securității din țările în 
care a avut loc Primăvara arabă, în special 

în Africa de Nord și Sahel; în acest context, 
încurajează intensificarea planificării în 
curs și, totodată, solicită reevaluarea 

misiunilor în curs de desfășurare;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/13 

Amendamentul 13 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. salută contribuția esențială a operațiunii 
EUNAVFOR Atalanta la combaterea 

pirateriei în Golful Aden și Oceanul Indian 
de Vest și contribuția umanitară a acesteia 

la asigurarea securității maritime, prin 
protecția acordată navelor din cadrul 
Programului Alimentar Mondial, precum și 

altor nave vulnerabile și aprobă 
prelungirea mandatului său până în 
decembrie 2014; aprobă, de asemenea, 
extinderea câmpului de acțiune al acestei 
misiuni la zona de coastă, precum și la 
apele teritoriale și apele interne ale 
Somaliei; invită statele membre să 
furnizeze resurse adecvate – navale și 

aeriene – acestei operațiuni, și încurajează 
navele comerciale să continue aplicarea 

celor mai bune practici de navigație, pentru 
a limita riscurile de atac; salută contribuția 
Țărilor de Jos la operațiunea Atalanta sub 

forma unei echipe de protecție îmbarcate al 
cărei rol este de a asigura securitatea 

convoaielor umanitare și încurajează 
celelalte state membre să furnizeze acest 
tip de contribuție; 

38. salută contribuția esențială a operațiunii 
EUNAVFOR Atalanta la combaterea 

pirateriei în Golful Aden și Oceanul Indian 
de Vest și contribuția umanitară a acesteia 

la asigurarea securității maritime, prin 
protecția acordată navelor din cadrul 
Programului Alimentar Mondial, precum și 

altor nave vulnerabile; invită statele 
membre să furnizeze resurse adecvate – 
navale și aeriene – acestei operațiuni, și 
încurajează navele comerciale să continue 
aplicarea celor mai bune practici de 

navigație, pentru a limita riscurile de atac; 
salută contribuția Țărilor de Jos la 
operațiunea Atalanta sub forma unei echipe 

de protecție îmbarcate al cărei rol este de a 
asigura securitatea convoaielor umanitare 

și încurajează celelalte state membre să 
furnizeze acest tip de contribuție; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/14 

Amendamentul 14 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. subliniază rolul pozitiv jucat de 
misiunea EUTM în Somalia, în strânsă 

cooperare cu Uganda, UA și SUA, în 
instruirea a peste 3 000 de soldați somalezi, 

din care aproximativ 2 500 au fost 
reintegrați deja în forțele de securitate 
somaleze, consolidând totodată statul de 
drept; consideră că misiunea a contribuit 
în mod semnificativ la îmbunătățirea 
situației de la Mogadiscio și din zonele 
limitrofe, consolidând forțele de securitate 
ale Somaliei și ale AMISOM; îndeamnă la 
concentrarea eforturilor misiunii în direcția 
creării unor structuri de comandă și control 
responsabile și transparente, a unui cadru 

financiar care să asigure plata regulată a 
salariilor, precum și a reducerii la 

minimum a numărului dezertărilor din 
rândul soldaților instruiți; 

40. ia act de rolul jucat de misiunea EUTM 
în Somalia, în strânsă cooperare cu 

Uganda, UA și SUA, în instruirea a 
peste 3 000 de soldați somalezi, din care 

aproximativ 2 500 au fost reintegrați deja 
în forțele de securitate somaleze; îndeamnă 
la concentrarea eforturilor misiunii în 

direcția creării unor structuri de comandă și 
control responsabile și transparente, a unui 
cadru financiar care să asigure plata 
regulată a salariilor, precum și a reducerii 
la minimum a numărului dezertărilor din 

rândul soldaților instruiți; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/15 

Amendamentul 15 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. aprobă prelungirea mandatului misiunii 
EUTM Somalia până în decembrie 2012 și 

importanța acordată capabilităților de 
comandă și control, capabilităților 

specializate și capabilităților de 
autoformare ale forțelor de securitate 
națională somaleze, în vederea transferului 

responsabilității legate de formare către 
actorii locali; constată că UE va fi obligată 
să depună în continuare eforturi de 
formare și după 2012 și, în acest context, 
invită SEAE să studieze posibilitatea de a 
transfera, de îndată ce situația securității 
permite acest demers, o parte sau întreaga 
formare către regiunile Somaliei care se 
află sub controlul autorităților, în vederea 
îmbunătățirii situației securității; 
recomandă ca EUTM Somalia să aibă 
posibilitatea de a se implica mai 
îndeaproape în procesul de recrutare și de 
integrare a personalului care a beneficiat 
de această instruire militară; 

41. ia act de prelungirea mandatului 
misiunii EUTM Somalia până în 

decembrie 2012 și importanța acordată 
capabilităților de comandă și control, 

capabilităților specializate și capabilităților 
de autoformare ale forțelor de securitate 
națională somaleze, în vederea transferului 

responsabilității legate de formare către 
actorii locali;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/16 

Amendamentul 16 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază că modelul operațiunii 
EUTM care, pentru o investiție 
financiară, materială și umană relativ 
modestă, oferă UE un rol regional major 
în Africa de Est, ar putea fi reprodus în 
alte zone, îndeosebi în regiunea Sahel; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/17 

Amendamentul 17 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. solicită planificarea ulterioară a unei 
operațiuni destinate să sprijine, în 
colaborare cu ECOWAS, restructurarea 
forțelor armate din Mali, cu scopul de a 
îmbunătăți eficacitatea forțelor sale de 
securitate și de a permite acestei țări să 
recapete controlul asupra teritoriului său; 

47. solicită consolidarea procesului 
democratic din Mali și subliniază faptul 
că este necesar să se utilizeze medierea și 
dialogul cu privire la anumiți actori 
implicați în evenimentele din nordul 
statului Mali; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/18 

Amendamentul 18 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că UE are un rol important de 
jucat în procesul de tranziție instituțională 

din Libia, în special în materie de 
demobilizare și de integrare a efectivelor 

brigăzilor revoluționare, în consolidarea 
forțelor armate și în asistența acordată la 
controlul frontierelor terestre și maritime; 

consideră regretabil faptul că contribuția 
UE la sectorul securității întârzie să se 
concretizeze și că dificultățile de 
planificare și de punere în aplicare a acestei 
contribuții lasă loc unor inițiative bilaterale 

cu o vizibilitate și coerență îndoielnice; 

sprijină accelerarea lucrărilor care 
vizează planificarea unei misiuni civile de 
sprijin pentru controlul frontierelor; 

50. consideră că UE are un rol important de 
jucat în procesul de tranziție instituțională 

din Libia, în special în materie de 
demobilizare și de integrare a efectivelor 

brigăzilor revoluționare, în consolidarea 
forțelor armate și în asistența acordată la 
controlul frontierelor terestre și maritime; 

consideră regretabil faptul că contribuția 
UE la sectorul securității întârzie să se 
concretizeze și că dificultățile de 
planificare și de punere în aplicare a acestei 
contribuții lasă loc unor inițiative bilaterale 

cu o vizibilitate și coerență îndoielnice; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/19 

Amendamentul 19 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 81 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. reamintește că războiul din Libia a 
evidențiat, de asemenea, lipsa de drone de 
recunoaștere în cadrul forțelor armate 
europene și constată că în Europa există 
în prezent două proiecte concurente în 
materie de drone MALE („altitudine 
medie rezistență îndelungată”); ia act, de 
asemenea, de cooperarea franco-britanică 
în materie de drone de luptă, care ar avea 
de câștigat dacă ar renunța la caracterul 
său exclusiv și ar fi deschisă și altor 
parteneri europeni; 

eliminat 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/20 

Amendamentul 20 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. insistă asupra faptului că, în urma 
consolidării capabilităților europene, are 
loc și o consolidare a bazei industriale și 
tehnologice a industriei apărării din 

Europa; reamintește, în acest sens, 
importanța unui principiu al preferinței 
pentru produse europene și pertinența 
unei legi privind achizițiile europene 
(„European Buying Act”); 

84. insistă asupra faptului că crearea 
capacităților europene ar trebui să 

conducă, de asemenea, la mai multă 
eficiență, mai puțină suprapunere și mai 
puțină corupție în contextul consolidării 
bazei industriale și tehnologice a industriei 
apărării din Europa; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/21 

Amendamentul 21 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 87 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

87. salută inițiativele și proiectele recente 
referitoare la apărarea informatică; 
îndeamnă statele membre să colaboreze și 
mai îndeaproape cu AEA pentru 
dezvoltarea propriilor capabilități de 
apărare, în principal de ordin informatic, 
în special în scopul construirii încrederii, 
al grupării și al utilizării în comun; salută 
faptul că apărarea informatică va fi una 
dintre priorități AEA din domeniul 
cercetării și tehnologiei pentru apărare; 

87. respinge cu fermitate ideea finanțării 
cercetării, a dezvoltării și a achizițiilor în 
domeniul produselor cu dublă utilizare 
sau al apărării, în contextul viitorului 
program-cadru al UE pentru cercetare 
(Orizont 2020);  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/22 

Amendamentul 22 

Tarja Cronberg 
în numele Grupului Verts/ALE 
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Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 93 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. îndeamnă Consiliul și statele membre 
să pună la dispoziția Agenției Europene de 

Apărare un buget și un personal adecvate, 
astfel încât agenția să fie în măsură să 

îndeplinească toate sarcinile care îi revin în 
temeiul Tratatului de la Lisabona; 

subliniază că acest lucru trebuie luat în 
considerare în cadrul viitorului cadru 
financiar multianual; 

93. îndeamnă Consiliul și statele membre 
să pună la dispoziția Agenției Europene de 

Apărare un buget și un personal adecvate, 
astfel încât agenția să fie în măsură să 

îndeplinească toate sarcinile care îi revin în 
temeiul Tratatului de la Lisabona; 

Or. en 
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Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. își reiterează apelul în favoarea creării 
unui comandament general de operații 

(OHQ) al Uniunii Europene pentru 
planificarea operațională și desfășurarea 

operațiunilor civile și militare, care să 
funcționeze în cadrul SEAE, dacă este 
necesar, prin intermediul unei cooperări 

structurate permanente; 

102. își reiterează apelul în favoarea creării 
unui comandament de operații (OHQ) al 

Uniunii Europene pentru planificarea 
operațională și desfășurarea operațiunilor 

militare, care să funcționeze în cadrul 
SEAE, dacă este necesar, prin intermediul 
unei cooperări structurate permanente; 

consideră că CPCC, organismul de 
planificare și conducere a operațiunilor 
civile ale PSAC, care funcționează corect, 
nu ar trebui să fuzioneze sub nicio formă 
cu viitorul comandament de operații; 
subliniază că este necesar să se mențină o 
separare strictă între ierarhiile civile și 
cele militare; 

Or. en 

 
 


