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12.3.2018 B8-0135//1 

Изменение  1 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0135/2018 

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

Рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подчертава, че подобно 

партньорство би могло да бъде 

създадено съгласно рамковото 

споразумение за участие, което 

администрира ролята на трети държави, 

като това ще направи възможно 

участието на Обединеното кралство в 

гражданските и военните мисии на ЕС 

(без водеща роля за Обединеното 

кралство) и операциите, програмите и 

проектите, споделянето на 

разузнавателни сведения, обучението и 

обмена на военен персонал, както и 

сътрудничеството в областта на 

политиката за въоръжаване, 

включително в проекти по линия на 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС); подчертава, че 

това участие следва да не засяга и да е 

съвместимо със съответните позиции, 

решения и закони на ЕС, включително 

относно обществените поръчки и 

трансферите в областта на отбраната; 

потвърждава, че такова 

сътрудничество зависи от пълното 

спазване на международното право в 

областта на правата на човека и 

международното хуманитарно право 
и основните права на ЕС; 

22. подчертава, че подобно 

партньорство би могло да бъде 

създадено съгласно рамковото 

споразумение за участие, което 

администрира ролята на трети държави, 

като това ще направи възможността 

за участието на Обединеното кралство в 

гражданските и военните мисии на ЕС 

(без водеща роля за Обединеното 

кралство) и операциите, програмите и 

проектите, споделянето на 

разузнавателни сведения, обучението и 

обмена на военен персонал, както и 

сътрудничеството в областта на 

политиката за въоръжаване, толкова 

вероятна, колкото и тази за всяка 

друга приятелски настроена трета 

държава; потвърждава, че такова 

сътрудничество зависи от пълното 

спазване на международното право в 

областта на правата на човека и 

международното хуманитарно право 

и законодателството на ЕС в 

областта на основните права; 

подчертава, че това участие следва да не 

засяга и да е съвместимо със 

съответните позиции, решения и закони 

на ЕС, включително относно 

обществените поръчки и трансферите в 

областта на отбраната; счита, че 

участието в рамките на 

постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС) следва да бъде 
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област, запазена само за държавите 

членки; изтъква, че участието на 

трети държави би могло да застраши 

вътрешните процедури и интереси на 

ЕС и да издигне препятствия пред 

изпълнението на важни разпоредби на 

общата политика за сигурност и 

политиката на отбрана от Договора от 

Лисабон, както и на ключови 

оперативни договорености като тази 

за постоянен военен щаб за военни 

операции, с изпълнение и без 

изпълнение; 

Or. en 

 

 


