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Proposta de resolução Alteração 

8. Espera que, até à reunião do Conselho 

Europeu de junho de 2015, mais uma vez 

relativo a matérias de defesa, os 

Estados-Membros e instituições da UE 

estejam em condições de adotar medidas 

concretas e consentâneas com os 

compromissos assumidos em dezembro de 

2013; congratula-se com a confirmação 

pelos chefes de Estado de que o Conselho 

de Defesa terá lugar em 16 de junho de 

2015, exortando-o a avaliar de forma 

crítica a fraca execução e a aumentar a 

pressão sobre as burocracias em matéria de 

defesa, a fim de aplicar as decisões 

tomadas ao mais alto nível político em 

dezembro de 2013; salienta que o Conselho 

Europeu de junho de 2015 deve encorajar 

os Estados-Membros recalcitrantes a 

dedicar mais recursos à defesa e concentrar 

os seus esforços nos domínios de gestão de 

crises aos quais a UE poderá realmente 

acrescentar valor; 

8. Espera que, até à reunião do Conselho 

Europeu de junho de 2015, mais uma vez 

relativo a matérias de defesa, os 

Estados-Membros e instituições da UE 

estejam em condições de adotar medidas 

concretas e consentâneas com os 

compromissos assumidos em dezembro de 

2013; congratula-se com a confirmação 

pelos chefes de Estado de que o Conselho 

de Defesa terá lugar em 25-26 de junho de 

2015, exortando-o a avaliar de forma 

crítica a fraca execução e a aumentar a 

pressão sobre as burocracias em matéria de 

defesa, a fim de aplicar as decisões 

tomadas ao mais alto nível político em 

dezembro de 2013; salienta que o Conselho 

Europeu de junho de 2015 deve encorajar 

os Estados-Membros recalcitrantes a 

dedicar mais recursos à defesa e concentrar 

os seus esforços nos domínios de gestão de 

crises aos quais a UE poderá realmente 

acrescentar valor; 

Or. en 

 

 


