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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. reamintește că politica de securitate și apărare comună (PSAC), după cum prevăd articolul 

24 alineatul (1) și articolul 42 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), include definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii, care ar putea 

conduce la o viitoare apărare comună atunci când Consiliul European o va decide, 

hotărând în unanimitate; 

2. subliniază că securitatea este unul din principalele aspecte pe care cetățenii se așteaptă ca 

Uniunea Europeană să le abordeze, iar combaterea amenințării terorismului este încă un 

motiv pentru a institui o politică europeană de securitate și apărare comună eficientă; 

subliniază că trebuie să se depună mai multe eforturi în valorificarea potențialului 

Tratatului de la Lisabona cu scopul de a crea un cadru cuprinzător pentru interesele 

strategice, pentru ca deciziile referitoare la securitate și apărare să fie adoptate cu 

majoritate calificată, cu excepția măsurilor cu implicații militare sau de apărare; invită 

Consiliul și Comisia să confere apărării și securității europene comune o bază 

instituțională prin consolidarea unei abordări cuprinzătoare a UE în materie de conflicte și 

crize externe, implicând mai mult diferite părți interesate și instrumente în toate etapele; 

3. subliniază că este necesară mai mult decât oricând realizarea obiectivelor PSAC vizând 

consolidarea capacității operaționale a Uniunii de a acționa pe plan extern pentru a asigura 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor, reacția la crizele umanitare și consolidarea 

securității internaționale, după cum prevede TUE și în conformitate cu principiile Cartei 

ONU; remarcă că acest lucru este necesar mai mult decât oricând, având în vedere 

deteriorarea rapidă a mediului de securitate într-un context internațional marcat de atacuri 

teroriste și de teamă în rândul cetățenilor europeni; 

4. subliniază că protecția drepturilor omului contribuie la pacea și securitatea la nivel 

mondial; subliniază rolul cheie al UE în apărarea principiilor consacrate în dreptul 

internațional al drepturilor omului, în special principiile universalității și indivizibilității 

drepturilor omului; 

5. observă că articolul 42 din TUE afirmă că PSAC nu aduce atingere caracterului specific al 

politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre și respectă angajamentele 

asumate de acestea în cadrul obligațiilor față de NATO; 

6. invită Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniuni pentru politica externă și de 

securitate (VP/ÎR) și statele membre să folosească întregul potențial al TUE, în special 

articolul 44 referitor la implementarea unei misiuni PSAC de către un grup de state 

membre, articolul 42 alineatul (6) și articolul 46 referitor la cooperarea structurată 

permanentă, pentru a se ajunge la o desfășurare mai rapidă, mai flexibilă și mai eficientă a 

misiunilor și operațiunilor PSAC; salută activarea articolului 42 alineatul (7) privind 

clauza de apărare reciprocă în 2015; subliniază posibilitatea ca un stat membru care este 

ținta unui atac terorist să invoce clauza de solidaritate prevăzută la articolul 222 alineatul 

(1) din TFUE, 
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7. subliniază rolul important al Parlamentului în supravegherea politicilor și structurilor 

instituționale, inclusiv în domeniul PSAC; solicită, prin urmare, amplificarea 

mecanismelor de supraveghere parlamentară în cadrul următoarei revizuiri a tratatelor UE, 

printre altele, prin stabilirea obligației de a consulta Parlamentul European pentru a fixa 

obiectivele și a analiza riscurile înainte de a lua decizii cu privire la noile misiuni și 

operațiuni PSAC și la reexaminarea sa strategică; 

8. invită Consiliul, Comisia și VP/ÎR să asigure, după cum se prevede în TUE, coerența între 

diferitele domenii de acțiune externă, să trateze aceste domenii printr-o abordare globală și 

completă și să extindă domeniul de aplicare al misiunilor civile ale UE pentru a sprijini 

direct obiectivele de dezvoltare, printre altele concentrându-se pe demobilizarea, 

dezarmarea și reintegrarea foștilor combatanți; cere, totodată, ca Parlamentul să fie 

informat în mod mai regulat, inclusiv în ceea ce privește negocierea și încheierea de 

acorduri internaționale în toate etapele procesului, cu scopul de a facilita controlul 

parlamentar al acțiunii externe; 

9. cere instituirea unui format al Consiliului pentru miniștrii apărării și crearea unui cartier 

general permanent strategic civilo-militar cu o componentă militară operațională 

permanentă; subliniază rolul Agenției Europene de Apărare în dezvoltarea capabilităților; 

invită AEA să-și valorifice pe deplin mandatul conferit prin tratat; 

10. subliniază că reglementările financiare pentru acțiunea externă trebuie să fie mai flexibile 

pentru a se evita întârzierile în plata operațională a fondurilor și pentru a îmbunătăți 

capacitatea de a reacționa la crize rapid și eficient; 

11. salută Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, 

prezentată de Înalta Reprezentantă, strategie care constituie un cadru coerent pentru 

prioritățile de acțiune în domeniul politicii externe și pentru definirea viitoarelor evoluții 

ale politicii europene de apărare; își reiterează sprijinul pentru adoptarea unei Cărți albe a 

apărării plecând de la Strategia globală a UE; subliniază că această Carte albă ar trebui să 

se bazeze pe o evaluare comună precisă a capabilităților militare existente ale statelor 

membre pentru a crea o veritabilă cooperare și coeziune între acestea; 

12. subliniază că trebuie consolidată politica de apărare în UE ca pilon în cadrul NATO și 

îndeamnă la un parteneriat politic și militar corespunzător între UE și NATO, care rămâne 

de o importanță fundamentală pentru arhitectura de securitate europeană, oferindu-i 

Uniunii capacitatea de a acționa autonom în operațiunile din afara granițelor sale, în 

principal pentru a stabiliza zonele din vecinătatea sa; reamintește, în această privință, că 

relațiile UE-NATO ar trebui să se bazeze pe complementaritate și cooperare la toate 

nivelurile, pentru a aborda provocările comune de securitate, dezvoltarea de capacități și 

planificarea de contingență pentru amenințări hibride; 

13. salută declarația făcută de Înalta Reprezentantă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE 

de la Gymnich din 2 septembrie 2016, în care s-a menționat din nou contextul favorabil 

pentru realizarea unor progrese solide în rândul statelor membre în domeniul apărării; 

14. invită UE să creeze un organism de supraveghere, precum și structuri adecvate în cadrul 

PE pentru examinarea permanentă a respectării de către statele membre a poziției comune 

a UE privind exporturile de arme. 
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