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Módosítás  1 

Philippe Lamberts 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok kerete 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. hangsúlyozza, hogy ilyen 

partnerséget a részvételi keretmegállapodás 

alapján lehet létrehozni, amely a harmadik 

országok szerepét kezeli, ezáltal lehetővé 

teszi az Egyesült Királyság részvételét 

uniós polgári és katonai missziókban (az 

Egyesült Királyság vezető szerepet nem 

kap) és műveletekben, programokban és 

projektekben, a hírszerzési információk 

megosztását, a katonai személyzet képzését 

és cseréjét, valamint a fegyverkezési 

politikával kapcsolatos együttműködést, 

beleértve az állandó strukturált 

együttműködés (PESCO) keretében 

kidolgozott projekteket is; hangsúlyozza, 

hogy az ilyen részvétel nem sértheti a 

vonatkozó uniós álláspontokat, 

határozatokat és jogszabályokat, ideértve a 

védelem területén történő közbeszerzéseket 

és transzfereket és azokkal összhangban 

kell lennie; megerősíti, hogy az ilyen 

együttműködés feltétele a nemzetközi 

emberi jogi normák és a nemzetközi 

humanitárius jog, valamint az EU 

alapvető jogainak maradéktalan 

tiszteletben tartása; 

22. hangsúlyozza, hogy ilyen 

partnerséget a részvételi keretmegállapodás 

alapján lehet létrehozni, amely a harmadik 

országok szerepét kezeli, ezáltal 

ugyanolyan valószínűvé téve az Egyesült 

Királyság  részvételét uniós polgári és 

katonai missziókban (az Egyesült 

Királyság vezető szerepet nem kap) és 

műveletekben, programokban és 

projektekben, a hírszerzési információk 

megosztásában, a katonai személyzet 

képzésében és cseréjében, valamint a 

fegyverkezési politikával kapcsolatos 

együttműködésben, mint bármely más 

barátságos harmadik országét;megerősíti, 

hogy az ilyen együttműködés feltétele a 

nemzetközi emberi jogi normák és a 

nemzetközi humanitárius jog, valamint az 

EU alapjogi jogszabályainak 

maradéktalan tiszteletben tartása; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen részvétel nem 

sértheti a vonatkozó uniós álláspontokat, 

határozatokat és jogszabályokat, ideértve a 

védelem területén történő közbeszerzéseket 

és transzfereket és azokkal összhangban 

kell lennie; úgy véli, hogy az állandó 

strukturált együttműködésben (PESCO) 

csak a tagállamoknak szabad részt 

venniük; rámutat, hogy a harmadik 

országok részvétele veszélyeztetheti az EU 

belső eljárásait és érdekeit, és 

akadályozhatja a Lisszaboni Szerződés 

fontos közös biztonság- és 
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védelempolitikai rendelkezéseinek és 

olyan kulcsfontosságú operatív 

intézkedések végrehajtását, mint például a 

végrehajtási és a nem végrehajtási jellegű 

katonai műveletek állandó katonai 

parancsnoksága; 

Or. en 

 

 


