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Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0135/2018 

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

Pagrindiniai būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių principai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. pabrėžia, kad tokią partnerystę būtų 

galima sukurti pagal susitarimą dėl 

dalyvavimo bendrųjų sąlygų, kuriuo būtų 

nustatytas trečiųjų šalių vaidmuo, taip 

Jungtinei Karalystei sudarant galimybę 

dalyvauti civilinėse ir karinėse ES misijose 

(jose Jungtinė Karalystė neatliktų 

vadovaujamo vaidmens) ir operacijose, 

programose ir projektuose, keičiantis 

žvalgybos informacija, vykdant karinio 

personalo mokymus ir juo keičiantis bei 

bendradarbiaujant ginkluotės politikos 

klausimais, įskaitant projektus, sukurtus 

vykdant nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą (PESCO); pabrėžia, 

kad toks dalyvavimas neturėtų pažeisti 

atitinkamų ES pozicijų, sprendimų ir teisės 

aktų, įskaitant pozicijas, sprendimus ir 

teisės aktus dėl viešųjų pirkimų ir siuntimų 

gynybos srityje, ir turėtų juos atitikti; 

patvirtina, kad toks bendradarbiavimas 

įmanomas visapusiškai laikantis 

tarptautinės žmogaus teisių teisės ir 

tarptautinės humanitarinės teisės ir ES 

pagrindinių teisių; 

22. pabrėžia, kad tokią partnerystę būtų 

galima sukurti pagal susitarimą dėl 

dalyvavimo bendrųjų sąlygų, kuriuo būtų 

nustatytas trečiųjų šalių vaidmuo, taip 

Jungtinei Karalystei, kaip ir bet kokiai 

kitai draugiškai trečiajai šaliai, sudarant 

galimybę dalyvauti civilinėse ir karinėse 

ES misijose (jose Jungtinė Karalystė 

neatliktų vadovaujamo vaidmens) ir 

operacijose, programose ir projektuose, 

keičiantis žvalgybos informacija, vykdant 

karinio personalo mokymus ir juo 

keičiantis bei bendradarbiaujant ginkluotės 

politikos klausimais;patvirtina, kad toks 

bendradarbiavimas įmanomas 

visapusiškai laikantis tarptautinės 

žmogaus teisių teisės ir tarptautinės 

humanitarinės teisės ir ES teisės aktų dėl 

pagrindinių teisių; pabrėžia, kad toks 

dalyvavimas neturėtų pažeisti atitinkamų 

ES pozicijų, sprendimų ir teisės aktų, 

įskaitant pozicijas, sprendimus ir teisės 

aktus dėl viešųjų pirkimų ir siuntimų 

gynybos srityje, ir turėtų juos atitikti; 

mano, kad tik valstybės narės turėtų 

dalyvauti nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo (PESCO) veikloje; 

atkreipia dėmesį į tai, kad trečiųjų šalių 

dalyvavimas galėtų kelti grėsmę ES vidaus 

procedūroms ir interesams ir sudaryti 

kliūčių svarbių Lisabonos sutarties 

nuostatų dėl bendros saugumo ir gynybos 

politikos ir veiklos priemonių, pvz., 



 

AM\1148254LT.docx  PE616.080v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

vykdymo įgaliojimus turinčių ir vykdymo 

įgaliojimų neturinčių karinių operacijų 

nuolatinių karinių štabų, įgyvendinimui; 

Or. en 

 

 


