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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază că, în actualul context global de securitate, capacitatea independentă de a 
garanta securitatea propriilor cetățeni ar trebui să fie o parte integrantă a autonomiei 
strategice a UE;

2. subliniază că sprijinul cetățenilor UE este esențial pentru sprijinirea obiectivelor politice 
ale politicii de apărare a UE; subliniază că, în conformitate cu cele mai recente sondaje 
de opinie, trei sferturi dintre cetățenii UE sunt în favoarea unei politici de apărare și de 
securitate comune a statelor membre, o proporție care a rămas la peste 70 % din 2004;

3. salută orientările politice ale președintei alese a Comisiei, von der Leyen, care au o 
dimensiune „geopolitică”, și subliniază necesitatea de a se lua noi măsuri îndrăznețe în 
următorii cinci ani în vederea creării unei veritabile uniuni europene a apărării; salută și 
angajamentul de a îndeplini vechea solicitare a Parlamentului de a conferi o mai mare 
greutate instituțională apărării, propunerea de creare a unei direcții generale înscriindu-
se în această direcție;

4. constată că mai multe state membre au solicitat recent înființarea unui consiliu de 
securitate al UE; consideră că acest concept trebuie definit în continuare înainte de a se 
putea evalua beneficiile pe care le aduce;

5. consideră că o carte albă a UE privind securitatea și apărarea ar fi un instrument 
strategic esențial pentru întărirea guvernanței politicii de apărare a UE și pentru 
conturarea progresivă a Uniunii Europene a Apărării, ar permite o planificare strategică 
pe termen lung și ar permite sincronizarea progresivă a ciclurilor de apărare în toate 
statele membre; invită Consiliul și pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să elaboreze un astfel de 
instrument cu scopul de a-l include, printre altele, în planificarea cadrului financiar 
multianual (CFM) și cu obiectivul suplimentar de a asigura coerența dintre Planul 
global de punere în aplicare a Strategiei globale privind securitatea și apărarea, procesul 
anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată 
permanentă (PESCO);

6. subliniază că o integrare mai aprofundată în materie de securitate și apărare ar trebui să 
însemne și mai multă supraveghere democratică prin intermediul controlului 
parlamentar; reiterează așadar necesitatea consolidării rolului Parlamentului European 
în acest domeniu, mai exact prin intermediul unei Comisii pentru securitate și apărare 
de sine stătătoare, la care să se adauge reuniuni interparlamentare comune cuprinzând 
reprezentanți ai parlamentelor naționale și deputați în Parlamentul European;

7. reiterează necesitatea de a elimina obstacolele din calea desfășurării grupurilor tactice 
de luptă ale UE și consideră că cerința unanimității din Consiliu subminează însuși 
scopul acestor grupuri – de a acționa ca o capacitate de reacție militară rapidă la 
izbucnirea crizelor și la conflictele din întreaga lume;
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8. subliniază că viitoarea Conferință privind viitorul Europei ar trebui să includă reflecții 
privind viitoarea Uniune Europeană a Apărării și, în special, necesitatea de a institui o 
forță de intervenție europeană dotată cu capacități de apărare suficiente pentru a se 
angaja în acțiuni de menținere a păcii și prevenire a conflictelor și a consolida 
securitatea internațională în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu 
misiunile prevăzute la articolul 43 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE);

9. îndeamnă Consiliul, având în vedere retragerea Regatului Unit din UE, să adopte măsuri 
urgente privind participarea țărilor terțe la PESCO;

10. reafirmă angajamentul Uniunii față de NATO, care rămâne un pilon esențial al 
securității noastre comune; constată, totuși, că o cooperare strânsă între UE și aliații săi 
cei mai apropiați nu ar trebui să împiedice crearea Uniunii Europene a Apărării;

11. subliniază că sprijină instituirea unei instituții autonome de informații a UE, care ar 
trebui să sprijine eforturile comune în materie de securitate și să asigure 
interoperabilitatea între serviciile naționale de informații; 

12. solicită să se reflecteze asupra rolului pe care ar trebui să îl joace Agenția Europeană de 
Apărare în definirea progresivă a unei politici de apărare comune a UE; 

13. consideră că sunt pe deplin îndreptățite clarificări suplimentare cu privire la modul în 
care clauza de asistență reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE)] și clauza de solidaritate [articolul 222 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)] sunt activate și interconectate.


