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Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0135/2018 

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

Rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že takové partnerství by 

mohlo vzniknout na základě rámcové 

dohody o účasti, která upravuje úlohu 

třetích zemí, neboť tímto způsobem by se 

Spojené království mohlo účastnit civilních 

a vojenských misí EU (ovšem bez vůdčí 

úlohy) a unijních operací, programů a 

projektů, sdílení zpravodajských informací, 

výcviku a výměny vojenského personálu a 

spolupráce v oblasti vyzbrojování, včetně 

projektů v rámci stálé strukturované 

spolupráce; zdůrazňuje, že účast 

Spojeného království by neměla mít 

negativní vliv na příslušné postoje, 

rozhodnutí a předpisy EU a měla by s nimi 

být v souladu, což se týká mimo jiné 

veřejných zakázek a transferů v oblasti 

obrany; upozorňuje na to, že podmínkou 

spolupráce je plné dodržování 

mezinárodního práva v oblasti lidských 

práv a mezinárodního humanitárního 

práva a základních práv EU; 

22. zdůrazňuje, že takové partnerství by 

mohlo vzniknout na základě rámcové 

dohody o účasti, která upravuje úlohu 

třetích zemí, neboť tímto způsobem by se 

možnost, že se Spojené království bude 

účastnit civilních a vojenských misí EU 

(ovšem bez vůdčí úlohy) a unijních 

operací, programů a projektů, sdílení 

zpravodajských informací, výcviku a 

výměny vojenského personálu a spolupráce 

v oblasti vyzbrojování, stala stejně 

pravděpodobnou, jako u kterékoli jiné 

přátelské třetí země;upozorňuje na to, že 

podmínkou takovéto spolupráce je plné 

dodržování mezinárodního práva v oblasti 

lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva a unijní legislativy v 

oblasti základních práv; zdůrazňuje, že 

účast Spojeného království by neměla mít 

negativní vliv na příslušné postoje, 

rozhodnutí a předpisy EU a měla by s nimi 

být v souladu, což se týká mimo jiné 

veřejných zakázek a transferů v oblasti 

obrany; je přesvědčen, že účast na stálé 

strukturované spolupráci by měla být 

vyhrazena pouze pro členské státy; 

upozorňuje na skutečnost, že účast třetích 

zemí by mohla ohrozit interní postupy a 

zájmy EU a vést ke vzniku překážek 

provádění důležitých ustanovení 

Lisabonské smlouvy o společné 

bezpečnostní a obranné politice i 

klíčových operativních ujednání, jako je 
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např. otázka stálého vojenského velitelství 

pro výkonné i jiné vojenské operace; 

Or. en 

 

 


