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Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że takie partnerstwo 

mogłoby zostać ustanowione na mocy 

umowy w sprawie ram udziału określającej 

rolę państw trzecich, co umożliwiłoby 

udział Zjednoczonego Królestwa w 

unijnych misjach cywilnych i wojskowych 

(bez wiodącej roli Zjednoczonego 

Królestwa), unijnych programach i 

projektach, w wymianie danych 

wywiadowczych, w szkoleniach i 

wymianie personelu wojskowego oraz we 

współpracy w zakresie polityki 

zbrojeniowej, w tym w projektach 

realizowanych w ramach stałej 

współpracy strukturalnej (PESCO); 

podkreśla, że taki udział powinien 

odbywać się bez uszczerbku dla odnośnych 

stanowisk UE, jej decyzji i prawodawstwa, 

w tym w sprawie zamówień publicznych i 

transferów w dziedzinie obronności, a 

także powinien być z nimi zgodny; 

stwierdza, że taka współpraca jest 

uzależniona od pełnego przestrzegania 

międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka i międzynarodowego 

prawa humanitarnego oraz praw 

podstawowych UE; 

22. podkreśla, że takie partnerstwo 

mogłoby zostać ustanowione na mocy 

umowy w sprawie ram udziału określającej 

rolę państw trzecich, co sprawiłoby, że 

możliwość udziału Zjednoczonego 

Królestwa w unijnych misjach cywilnych i 

wojskowych (bez wiodącej roli 

Zjednoczonego Królestwa), unijnych 

programach i projektach, w wymianie 

danych wywiadowczych, w szkoleniach i 

wymianie personelu wojskowego oraz we 

współpracy w zakresie polityki 

zbrojeniowej byłaby równie 

prawdopodobna co w przypadku każdego 

innego zaprzyjaźnionego państwa 

trzeciego; stwierdza, że taka współpraca 

jest uzależniona od pełnego 

przestrzegania międzynarodowego prawa 

dotyczącego praw człowieka i 

międzynarodowego prawa humanitarnego 

oraz prawodawstwa UE dotyczącego praw 

podstawowych; podkreśla, że taki udział 

powinien odbywać się bez uszczerbku dla 

odnośnych stanowisk UE, jej decyzji i 

prawodawstwa, w tym w sprawie 

zamówień publicznych i transferów w 

dziedzinie obronności, a także powinien 

być z nimi zgodny; uważa, że udział w 

stałej współpracy strukturalnej (PESCO) 

powinien być zarezerwowany wyłącznie 

dla państw członkowskich; zwraca uwagę, 

że udział państw trzecich może zagrozić 

wewnętrznym procedurom i interesom UE 
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oraz przyczynić się do powstania 

przeszkód w realizacji ważnych 

postanowień traktatu lizbońskiego 

dotyczących wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, a także w 

realizacji kluczowych ustaleń 

operacyjnych, takich jak stała kwatera 

główna wojska dla operacji wojskowych 

zarówno z mandatem wykonawczym, jak i 

niewykonawczym; 

Or. en 

 

 


