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Concluziile Consiliului European privind atacul din
Salisbury, 22 martie 2018

1. Consiliul European condamnă în termenii cei mai categorici recentul atac din Salisbury, își exprimă profunda compasiune
față de toți cei cărora le-a fost amenințată viața și își oferă sprijinul pentru ancheta în curs de desfășurare. Acesta este de
acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit căreia este foarte probabil ca Federația Rusă să fie responsabilă de
atac și cu faptul că nu există o altă explicație plauzibilă. Ne exprimăm solidaritatea fără rezerve cu Regatul Unit în fața
acestei provocări grave pentru securitatea noastră comună.

2. Utilizarea de arme chimice, inclusiv utilizarea oricărei substanțe chimice toxice ca armă în orice circumstanță, este complet
inacceptabilă, trebuie să fie condamnată sistematic și riguros și constituie o amenințare la adresa securității pentru noi toți.
Statele membre se vor coordona cu privire la consecințele care trebuie deduse, în funcție de răspunsurile furnizate de
autoritățile ruse. Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape această chestiune și implicațiile sale.

3. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze reziliența la riscurile de factură chimică, biologică,
radiologică și nucleară, inclusiv prin intermediul unei cooperări mai strânse între Uniunea Europeană și statele membre ale
acesteia, precum și cu NATO. Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui, de asemenea, să continue să își
consolideze capacitățile de a răspunde amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic, în cel al comunicării strategice
și în cel al contrainformațiilor. Consiliul European invită Comisia Europeană și pe Înaltul Reprezentant să își continue
eforturile în acest sens și să raporteze cu privire la progresele înregistrate până la Consiliul European din iunie.
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