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12.3.2018 B8-0135//1 

Amendement  1 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0135/2018 

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

Kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. benadrukt het feit dat dit 

partnerschap kan worden gesloten in het 

kader van de 

deeelnamekaderovereenkomst (DKO) 

waarmee de rol wordt bepaald van derde 

landen, om het mogelijk te maken dat het 

VK deelneemt aan civiele en militaire 

missies en operaties van de EU (zonder 

leidende rol voor het VK), programma's en 

projecten, uitwisseling van inlichtingen, 

opleiding en uitwisseling van militair 

personeel, en samenwerking op het gebied 

van bewapening, inclusief projecten die 

worden ontwikkeld in het kader van de 

permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO); onderstreept het 

feit dat deze deelname geen afbreuk mag 

doen aan en in overeenstemming moet zijn 

met de desbetreffende standpunten, 

besluiten en wetgeving van de EU, 

inclusief wat overheidsopdrachten en 

transfers op het gebied van defensie 

betreft; wijst erop dat deze samenwerking 

afhankelijk is van volledige naleving van 

het internationaal recht inzake de 

mensenrechten en het internationaal 

humanitair recht en de grondrechten van 

de EU; 

22. benadrukt het feit dat dit 

partnerschap kan worden gesloten in het 

kader van de deelnamekaderovereenkomst 

(DKO) waarmee de rol wordt bepaald van 

derde landen, waardoor de mogelijkheid 

van deelname van het VK aan civiele en 

militaire missies en operaties van de EU 

(zonder leidende rol voor het VK), 

programma's en projecten, uitwisseling van 

inlichtingen, opleiding en uitwisseling van 

militair personeel, en samenwerking op het 

gebied van bewapening, even 

waarschijnlijk wordt als die van elk ander 

bevriend derde land;wijst erop dat 

dergelijke samenwerking afhankelijk is 

van volledige naleving van het 

internationaal recht inzake de 

mensenrechten en het internationaal 

humanitair recht en van de EU-wetgeving 

inzake grondrechten; onderstreept het feit 

dat deze deelname geen afbreuk mag doen 

aan en in overeenstemming moet zijn met 

de desbetreffende standpunten, besluiten en 

wetgeving van de EU, inclusief wat 

overheidsopdrachten en transfers op het 

gebied van defensie betreft; is van mening 

dat deelname op grond van de 

permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) uitsluitend aan 

de lidstaten moet worden voorbehouden; 

wijst erop dat deelname door derde landen 

de interne procedures en belangen van de 

EU zou kunnen schaden en een 
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belemmering zou kunnen vormen voor de 

tenuitvoerlegging van belangrijke 

bepalingen van het Verdrag van Lissabon 

inzake het gemeenschappelijk veiligheids- 
en defensiebeleid en van fundamentele 

operationele regelingen zoals een 

permanent militair hoofdkwartier voor 

militaire uitvoerings- en niet-

uitvoeringsoperaties; 

Or. en 

 

 


