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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. understreger, at et sådant 

partnerskab vil kunne etableres inden for 

rammeaftalen om deltagelse, som forvalter 

tredjelandes rolle, og som gør det muligt 

for Det Forenede Kongerige at deltage i 

EU's civile og militære missioner (uden 

ledende rolle for Det Forenede Kongeriges 

vedkommende) og operationer, 

programmer og projekter, udveksling af 

efterretninger, uddannelse og udveksling af 

militært personel og samarbejde om 

forsvarsmaterielpolitik, herunder 

projekter, der udvikles inden for 

rammerne af det permanente 

strukturerede samarbejde (PESCO); 

understreger, at en sådan deltagelse bør 

være med forbehold af og i 

overensstemmelse med EU's relevante 

holdninger, afgørelser og lovgivning, 

herunder om indkøb og overførsel på 

forsvarsområdet; bekræfter, at et sådant 

samarbejde er betinget af fuldstændig 

overholdelse af den internationale 

menneskerettighedslovgivning, den 

humanitære folkeret og EU's 

grundlæggende rettigheder; 

22. understreger, at et sådant 

partnerskab vil kunne etableres inden for 

rammeaftalen om deltagelse, som forvalter 

tredjelandes rolle, og som således gør 

muligheden for, at Det Forenede 

Kongerige deltager i EU's civile og 

militære missioner (uden ledende rolle for 

Det Forenede Kongeriges vedkommende) 

og operationer, programmer og projekter, 

udveksling af efterretninger, uddannelse og 

udveksling af militært personel og 

samarbejde om forsvarsmaterielpolitik lige 

så sandsynlig som for ethvert andet 

venligtsindet tredjeland; bekræfter, at et 

sådant samarbejde er betinget af 

fuldstændig overholdelse af den 

internationale 

menneskerettighedslovgivning, den 

humanitære folkeret og EU's 

grundlæggende rettigheder; understreger, 

at en sådan deltagelse bør være med 

forbehold af og i overensstemmelse med 

EU's relevante holdninger, afgørelser og 

lovgivning, herunder om indkøb og 

overførsel på forsvarsområdet; mener, at 

deltagelse i det permanente strukturerede 

samarbejde (PESCO) udelukkende bør 

være forbeholdt medlemsstaterne; 

påpeger, at deltagelse af tredjelande kan 

være til fare for EU's interne procedurer 

og interesser og skabe hindringer for 

gennemførelsen af vigtige fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitiske 
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bestemmelser i Lissabontraktaten og af 

centrale operationelle arrangementer 

såsom et permanent militært hovedkvarter 

for både ledende og ikkeledende militære 

operationer; 

Or. en 

 

 


