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Alteração  1 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

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

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que tal parceria poderia ser 

instituída ao abrigo do acordo-quadro de 

participação que rege o papel de países 

terceiros, criando assim condições para a 

participação do Reino Unido em missões 

civis e militares da UE (sem papel de 

coordenação para o Reino Unido) e em 

operações, programas e projetos, na 

partilha de informações, na formação e no 

intercâmbio de pessoal militar, assim como 

para a colaboração em matéria de política 

de armamento, incluindo projetos 

desenvolvidos no âmbito da cooperação 

estruturada permanente (PESCO) 
sublinha que esta participação deve ser 

compatível com as posições, decisões e 

legislação da UE, incluindo em matéria de 

contratos públicos e transferências no 

domínio da defesa, não devendo ser 

prejudicial às referidas posições, decisões e 

legislação; afirma que esta cooperação 

depende do pleno respeito do direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos, do direito humanitário 

internacional e dos direitos fundamentais 

da União; 

22. Salienta que tal parceria poderia ser 

instituída ao abrigo do acordo-quadro de 

participação que rege o papel de países 

terceiros, tornando assim a possibilidade 

de participação do Reino Unido em 

missões civis e militares da UE (sem papel 

de coordenação para o Reino Unido) e em 

operações, programas e projetos, na 

partilha de informações, na formação e no 

intercâmbio de pessoal militar, assim como 

de colaboração em matéria de política de 

armamento, tão provável como a de 

qualquer outro país terceiro e amigo; 

afirma que esta cooperação depende do 

pleno respeito do direito internacional em 

matéria de direitos humanos, do direito 

humanitário internacional e dos direitos 

fundamentais da União; sublinha que esta 

participação deve ser compatível com as 

posições, decisões e legislação da UE, 

incluindo em matéria de contratos públicos 

e transferências no domínio da defesa, não 

devendo ser prejudicial às referidas 

posições, decisões e legislação; considera 

que a participação no âmbito de uma 

cooperação estruturada permanente 

(PESCO) deve ser reservada 

exclusivamente aos Estados-Membros; 

salienta que a participação de países 

terceiros poderia pôr em causa os 

procedimentos internos e os interesses da 

UE e criar obstáculos à aplicação de 

importantes disposições da Política 
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Comum de Segurança e Defesa do 
Tratado de Lisboa e de disposições 

operacionais fundamentais como, por 

exemplo, um quartel-general militar 

permanente para operações militares 

executivas e não executivas; 

Or. en 

 

 


