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Amendamentul  1 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0135/2018 

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

Cadrul relațiilor viitoare dintre UE și Regatul Unit 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază că un astfel de 

parteneriat ar putea fi instituit în temeiul 

Acordului-cadru de participare care 

administrează rolul țărilor terțe, făcând 

astfel posibilă participarea Regatului Unit 

la misiunile civile și militare ale UE (fără 

rol de lider pentru Regatul Unit) și 

operațiunile, programele și proiectele, 

schimbul de informații, formarea și 

schimbul de personal militar, precum și 

colaborarea în domeniul armamentului, 

inclusiv proiectele dezvoltate în cadrul 

cooperării structurate permanente 

(PESCO); subliniază că o astfel de 

participare nu ar trebui să aducă atingere 

pozițiilor, deciziilor și legislației europene 

pertinente ale UE și ar trebui să fie în 

concordanță cu acestea, inclusiv în ceea ce 

privește achizițiile publice și transferurile 

în domeniul apărării; afirmă că o astfel de 

cooperare este condiționată de 

respectarea deplină a drepturilor 

internaționale ale omului și a dreptului 

umanitar internațional și drepturile 

fundamentale ale UE; 

22. subliniază că un astfel de 

parteneriat ar putea fi instituit în temeiul 

Acordului-cadru de participare care 

administrează rolul țărilor terțe, făcând 

astfel participarea Regatului Unit la 

misiunile civile și militare ale UE (fără rol 

de lider pentru Regatul Unit) și 

operațiunile, programele și proiectele, 

schimbul de informații, formarea și 

schimbul de personal militar, precum și 

colaborarea în domeniul armamentului, la 

fel de posibilă ca aceea a oricărei țări 

terțe prietene; afirmă că o astfel de 

cooperare este condiționată de 

respectarea deplină a drepturilor 

internaționale ale omului și a dreptului 

umanitar internațional, precum și a 

legislației UE în materie de drepturi 

fundamentale; subliniază că o astfel de 

participare nu ar trebui să aducă atingere 

pozițiilor, deciziilor și legislației europene 

pertinente ale UE și ar trebui să fie în 

concordanță cu acestea, inclusiv în ceea ce 

privește achizițiile publice și transferurile 

în domeniul apărării; consideră că 

participarea la cooperarea structurată 

permanentă (PESCO) ar trebui să fie 

rezervată numai statelor membre; atrage 

atenția asupra faptului că participarea 

țărilor terțe ar putea periclita procedurile 

interne și interesele UE și poate ridica 

obstacole în calea punerii în aplicare a 

politicii de securitate și apărare comune 
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importante dispoziții ale Tratatului de la 

Lisabona și al principalelor acorduri 

operaționale, cum ar fi un cartier general 

militar permanent atât pentru 

administratorii executivi, cât și 

neexecutivi operațiunilor militare; 

Or. en 

 

 


