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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική 

σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί δυνάμει 

της συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, η 

οποία διέπει τον ρόλο των τρίτων χωρών, 

ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή 

του ΗΒ σε μη στρατιωτικές και 

στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να έχει 

ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις της 

ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκπαίδευση 

και ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού 

και στη συνεργασία ως προς την πολιτική 

εξοπλισμών, περιλαμβανομένων έργων 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO)· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή 

αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη και δυνάμει των σχετικών 

ενωσιακών θέσεων, αποφάσεων και 

νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά τις προμήθειες και μεταφορές στον 

τομέα της άμυνας· επιβεβαιώνει ότι η 

συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη 

συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και τα θεμελιώδη 

ενωσιακά δικαιώματα· 

22. τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική 

σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί δυνάμει 

της συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, η 

οποία διέπει τον ρόλο των τρίτων χωρών, 

ώστε να καταστεί το ενδεχόμενο 

συμμετοχής του ΗΒ σε μη στρατιωτικές 

και στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να έχει 

ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις της 

ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, στην εκπαίδευση 

και ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού 

και στη συνεργασία ως προς την πολιτική 

εξοπλισμών, περιλαμβανομένων έργων 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας εξίσου 

πιθανό με το ενδεχόμενο συμμετοχής 

οποιασδήποτε άλλης φιλικής τρίτης 

χώρας· επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία 

αυτή εξαρτάται από την πλήρη 

συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς και με την 

ενωσιακή νομοθεσία περί θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η 

συμμετοχή αυτή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με την επιφύλαξη και 

δυνάμει των σχετικών ενωσιακών θέσεων, 

αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προμήθειες 

και μεταφορές στον τομέα της άμυνας· 

πιστεύει ότι η συμμετοχή στο πλαίσιο της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) θα πρέπει να προορίζεται για 
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κράτη μέλη μόνο· επισημαίνει ότι η 

συμμετοχή τρίτων χωρών θα μπορούσε 

να θέσει σε κίνδυνο τις εσωτερικές 

διαδικασίες και τα συμφέροντα της ΕΕ 

και να εγείρει εμπόδια στην υλοποίηση 

σημαντικών διατάξεων της κοινής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και 

βασικών επιχειρησιακών λεπτομερών 

ρυθμίσεων, όπως μια μόνιμη 

στρατιωτική έδρα τόσο για εκτελεστικές 

όσο και για μη εκτελεστικές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

 


