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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. αναµένει ότι, έως τη συνεδρίαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου 

2015, που θα εστιάζει και πάλι σε θέµατα 

άµυνας, τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά 

θεσµικά όργανα θα είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν συγκεκριµένα µέτρα µε βάση 

τις δεσµεύσεις που είχαν αναλάβει τον 

∆εκέµβριο του 2013· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση, από 

τους αρχηγούς κρατών, ότι το Συµβούλιο 

Άµυνας θα λάβει χώρα στις 16 Ιουνίου 

2015 και τους καλεί να αξιολογήσουν µε 

κριτικό πνεύµα την περιορισµένη πρόοδο 

ως προς την εφαρµογή και να εντείνουν τις 

πιέσεις στο γραφειοκρατικό σύστηµα του 

τοµέα της άµυνας, µε στόχο την εφαρµογή 

των αποφάσεων που ελήφθησαν στο 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο τον ∆εκέµβριο 

του 2013· τονίζει ότι η σύνοδος του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα 

πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 

πρέπει να ενθαρρύνει τα µη συνεργάσιµα 

κράτη µέλη να επενδύσουν περισσότερους 

πόρους στον τοµέα της άµυνας, ενώ θα 

πρέπει να εστιάσει επίσης τις προσπάθειές 

της στους τοµείς διαχείρισης κρίσεων 

στους οποίους η ΕΕ µπορεί να 

δηµιουργήσει πραγµατική προστιθέµενη 

αξία· 

8. αναµένει ότι, έως τη συνεδρίαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου 

2015, που θα εστιάζει και πάλι σε θέµατα 

άµυνας, τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά 

θεσµικά όργανα θα είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν συγκεκριµένα µέτρα µε βάση 

τις δεσµεύσεις που είχαν αναλάβει τον 

∆εκέµβριο του 2013· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση, από 

τους αρχηγούς κρατών, ότι το Συµβούλιο 

Άµυνας θα λάβει χώρα στις 25-26 Ιουνίου 

2015 και τους καλεί να αξιολογήσουν µε 

κριτικό πνεύµα την περιορισµένη πρόοδο 

ως προς την εφαρµογή και να εντείνουν τις 

πιέσεις στο γραφειοκρατικό σύστηµα του 

τοµέα της άµυνας, µε στόχο την εφαρµογή 

των αποφάσεων που ελήφθησαν στο 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο τον ∆εκέµβριο 

του 2013· τονίζει ότι η σύνοδος του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα 

πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 

πρέπει να ενθαρρύνει τα µη συνεργάσιµα 

κράτη µέλη να επενδύσουν περισσότερους 

πόρους στον τοµέα της άµυνας, ενώ θα 

πρέπει να εστιάσει επίσης τις προσπάθειές 

της στους τοµείς διαχείρισης κρίσεων 

στους οποίους η ΕΕ µπορεί να 

δηµιουργήσει πραγµατική προστιθέµενη 

αξία· 
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