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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi morala biti neodvisna zmogljivost za zagotavljanje varnosti lastnih 
državljanov v sedanjem globalnem varnostnem okolju sestavni del strateške avtonomije 
EU;

2. poudarja, da je podpora državljanov EU ključna za politično ambicijo obrambne 
politike EU; poudarja, da so po zadnjih raziskavah javnega mnenja tri četrtine 
državljanov EU naklonjene skupni obrambni in varnostni politiki za države članice, ta 
delež pa je že od leta 2004 nad 70 %;

3. pozdravlja politične smernice novoizvoljene predsednice Komisije Ursule von der 
Leyen, ki so zasnovane na „geopolitični“ razsežnosti, in poudarja, da je treba v 
naslednjih petih letih sprejeti dodatne drzne ukrepe za uresničitev evropske obrambne 
unije; poleg tega pozdravlja nadaljnje zaveze, da bo uresničena dolgoletna zahteva 
Parlamenta za večjo institucionalno prepoznavnost na področju obrambe ter v ta namen 
predlagana ustanovitev posebnega generalnega direktorata;

4. ugotavlja, da je več držav članic nedavno pozvalo k ustanovitvi varnostnega sveta EU; 
meni, da je treba ta koncept dodatno opredeliti, preden se oceni njegova dodana 
vrednost;

5. meni, da bi bila bela knjiga EU o varnosti in obrambi ključno strateško orodje za 
okrepitev upravljanja obrambne politike EU in postopnega oblikovanja evropske 
obrambne unije, ki bi zagotovila strateško in dolgoročno načrtovanje ter omogočila 
postopno sinhronizacijo obrambnih ciklov v državah članicah; poziva Svet in 
podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, naj pripravita takšno orodje, da bi ga med drugim vključili v načrtovanje 
večletnega finančnega okvira ter zagotovili skladnost med izvedbenim načrtom EU na 
področju varnosti in obrambe v okviru globalne strategije, usklajenim letnim pregledom 
na področju obrambe in stalnim strukturnim sodelovanjem;

6. poudarja, da bi moralo tesnejše povezovanje na področju varnosti in obrambe pomeniti 
tudi večji demokratični nadzor, za katerega je zadolžen Parlament; zato poudarja 
potrebo po okrepitvi vloge Parlamenta na tem področju, in sicer prek polnopravnega 
odbora za varnost in obrambo, ki bi ga dopolnjevala skupna medparlamentarna srečanja 
med predstavniki nacionalnih parlamentov in poslanci Evropskega parlamenta;

7. ponovno poudarja, da je treba odstraniti ovire za napotitev bojnih skupin EU, in meni, 
da zahteva za soglasje v Svetu spodkopava sam namen teh skupin – da bi delovale kot 
vojaška zmogljivost za hitro odzivanje, ki odgovarja na nastajajoče krize in konflikte po 
svetu;

8. poudarja, da bi morala prihodnja konferenca o prihodnosti Evrope vključevati razmislek 
o prihodnji evropski obrambni uniji, zlasti pa potrebo po vzpostavitvi evropske 
intervencijske sile z dovolj učinkovitimi obrambnimi zmogljivostmi za ohranjanje miru 
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in preprečevanje konfliktov ter krepitev mednarodne varnosti v skladu z Ustanovno 
listino Združenih narodov in nalogami iz člena 43(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

9. poziva Svet, naj glede na možnost izstopa Združenega kraljestva iz EU sprejme nujne 
ureditve glede sodelovanja tretjih strani v stalnem strukturnem sodelovanju;

10. ponovno potrjuje zavezanost Unije zvezi NATO, ki ostaja ključni steber naše skupne 
varnosti; vendar ugotavlja, da tesno sodelovanje med EU in njenimi najbližjimi 
zavezniki ne bi smelo ovirati oblikovanja evropske obrambne unije;

11. poudarja podporo vzpostavitvi avtonomne obveščevalne zmogljivosti EU, ki bi morala 
okrepiti skupna varnostna prizadevanja in zagotoviti interoperabilnost med 
nacionalnimi obveščevalnimi službami;

12. poziva k razmisleku o vlogi, ki bi jo morala imeti Evropska obrambna agencija pri 
postopnem oblikovanju skupne obrambne politike EU;

13. meni, da so povsem smiselna nadaljnja pojasnila o sprožitvi, uporabi in medsebojnem 
povezovanju klavzule o medsebojni pomoči (člen 42(7) PEU) in solidarnostne klavzule 
(člen 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)).


