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Päätöslauselmaesitys B8-0135/2018 

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

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. tähdentää, että tällainen 

kumppanuus voitaisiin luoda osallistumista 

koskevalla puitesopimuksella, jolla 

hallitaan kolmansien maiden asemaa, ja 

Yhdistyneellä kuningaskunnan olisi siten 

mahdollista osallistua EU:n siviili- ja 

sotilasoperaatioihin (joissa Yhdistynyt 

kuningaskunta ei olisi johtavassa 

asemassa), ohjelmiin ja hankkeisiin, 

tiedustelutietojen vaihtoon, 

sotilashenkilöstön koulutukseen ja 

vaihtoon sekä varustelupolitiikkaa 

koskevaan yhteistyöhön, mukaan lukien 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

puitteissa kehitetyt hankkeet; korostaa, 

että tällainen osallistuminen ei saisi 

rajoittaa asiaa koskevien EU:n kantojen, 

päätösten ja lainsäädännön soveltamista, 

mukaan lukien puolustusalan hankinnat ja 

siirrot, ja sen olisi oltava yhdenmukaista 

niiden kanssa; toteaa, että tällaisen 

yhteistyön ehtona on kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
sekä EU:n perusoikeuksien 

täysimääräinen noudattaminen; 

22. tähdentää, että tällainen 

kumppanuus voitaisiin luoda osallistumista 

koskevalla puitesopimuksella, jolla 

hallitaan kolmansien maiden asemaa, ja 

Yhdistyneellä kuningaskunnalla olisi siten 

mahdollisuus osallistua EU:n siviili- ja 

sotilasoperaatioihin (joissa Yhdistynyt 

kuningaskunta ei olisi johtavassa 

asemassa), ohjelmiin ja hankkeisiin, 

tiedustelutietojen vaihtoon, 

sotilashenkilöstön koulutukseen ja 

vaihtoon sekä varustelupolitiikkaa 

koskevaan yhteistyöhön yhtä 

todennäköisesti kuin millä tahansa 

muulla ystävällismielisellä kolmannella 

maalla; toteaa, että tällaisen yhteistyön 

ehtona on kansainvälisen 

ihmisoikeuslainsäädännön ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

sekä EU:n perusoikeuksia koskevan 

lainsäädännön täysimääräinen 

noudattaminen; korostaa, että tällainen 

osallistuminen ei saisi rajoittaa asiaa 

koskevien EU:n kantojen, päätösten ja 

lainsäädännön soveltamista, mukaan lukien 

puolustusalan hankinnat ja siirrot, ja sen 

olisi oltava yhdenmukaista niiden kanssa; 

katsoo, että osallistuminen pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön (PRY) puitteissa 

olisi varattava ainoastaan jäsenvaltioille; 

korostaa, että kolmansien maiden 

osallistuminen voisi vaarantaa EU sisäiset 

menettelyt ja edut sekä aiheuttaa esteitä 
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yhteistä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa koskevien 

Lissabonin sopimuksen tärkeiden 

määräysten täytäntöönpanolle sekä 

suoran täytäntöönpanon 

sotilasoperaatioita ja suoraa 

täytäntöönpanoa sisältämättömiä 

sotilasoperaatioita varten perustettavan 

pysyvän sotilasesikunnan kaltaisten 

keskeisten operatiivisten järjestelyjen 

täytäntöönpanolle; 

Or. en 

 

 


