
 

AM\1148254LV.docx  PE616.080v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

12.3.2018 B8-0135/1 

Grozījums Nr.  1 
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Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0135/2018 

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

ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzsver, ka šādu partnerību varētu 

izveidot ar līdzdalības pamatlīgumu, ar 

kuru nosaka trešo valstu lomu, tādējādi 

dodot iespēju Apvienotajai Karalistei 

piedalīties ES civilajās un militārajās 

misijās (bez vadošas lomas), kā arī 

operācijās, programmās un projektos, 

izlūkinformācijas apmaiņā, militārā 

personāla apmācībā un apmaiņā un 

sadarbībā par bruņojuma politiku, tostarp 

projektos, kuri izstrādāti saskaņā ar 

pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO); 

uzsver, ka šāda līdzdalība nedrīkstētu 

ietekmēt attiecīgās ES nostājas, lēmumus 

un tiesību aktus, tostarp attiecībā uz 

iepirkumu un sūtījumiem aizsardzības 

jomā, un būtu jānodrošina atbilstība tiem; 

apstiprina, ka šāda sadarbība ir atkarīga 

no tā, vai tiek pilnībā ievēroti 

starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību 

jomā, starptautiskās humanitārās tiesības 

un ES pamattiesības; 

22. uzsver, ka šādu partnerību varētu 

izveidot ar līdzdalības pamatlīgumu, ar 

kuru nosaka trešo valstu lomu, tādējādi 

dodot Apvienotajai Karalistei tādu pašu 

iespēju piedalīties ES civilajās un 

militārajās misijās (bez vadošas lomas), kā 

arī operācijās, programmās un projektos, 

izlūkinformācijas apmaiņā, militārā 

personāla apmācībā un apmaiņā un 

sadarbībā par bruņojuma politiku, tostarp 

projektos, kuri izstrādāti saskaņā ar 

pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO), 

kā jebkurai citai draudzīgai trešai 

valstij;apstiprina, ka šāda sadarbība ir 

atkarīga no tā, vai tiek pilnībā ievēroti 

starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību 

jomā, starptautiskās humanitārās tiesības 

un ES tiesību akti par pamattiesībām; 
uzsver, ka šāda līdzdalība nedrīkstētu 

ietekmēt attiecīgās ES nostājas, lēmumus 

un tiesību aktus, tostarp attiecībā uz 

iepirkumu un sūtījumiem aizsardzības 

jomā, un būtu jānodrošina atbilstība tiem; 

uzskata, ka sadarbība saskaņā ar 

pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) 

būtu jārezervē tikai dalībvalstīm; norāda, 

ka trešo valstu līdzdalība varētu apdraudēt 

iekšējās procedūras un ES intereses un 

radīt šķēršļus Lisabonas līgumā paredzētu 

svarīgu kopējās drošības un aizsardzības 

politikas noteikumu un svarīgu operatīvo 

vienošanos īstenošanai, piemēram, 

pastāvīgs militārais štābs militārajām 



 

AM\1148254LV.docx  PE616.080v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

operācijām gan saistībā ar izpildi, gan 

citiem jautājumiem; 

Or. en 

 

 


