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12.3.2018 B8-0135//1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0135/2018 

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

Rámec budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že takéto partnerstvo by 

mohlo byť vytvorené ako súčasť rámcovej 

dohody o účasti, ktorým sa upravuje úloha 

tretích krajín, čím by sa umožnila účasť 

Spojeného kráľovstva na civilných a 

vojenských misiách EÚ (bez vedúcej úlohy 

Spojeného kráľovstva) a jej operáciách, 

programoch a projektoch, spoločné 

využívanie spravodajských služieb, 

odborná príprava a výmena vojenského 

personálu, ako aj spolupráca na politike 

vyzbrojovania vrátane projektov 

vypracovaných v rámci stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO); 

zdôrazňuje, že touto spoluprácou by 

nemali byť dotknuté príslušné pozície, 

rozhodnutia a právne predpisy EÚ a že táto 

spolupráca by mala byť s nimi v súlade, a 

to aj pokiaľ ide o verejné obstarávanie a 

transfery v oblasti obrany; potvrdzuje, že 

podmienkou tejto spolupráce je úplný 

súlad s medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a medzinárodným 

humanitárnym právom a so základnými 

právami EÚ; 

22. zdôrazňuje, že takéto partnerstvo by 

mohlo byť vytvorené na základe rámcovej 

dohody o účasti, ktorou sa upravuje úloha 

tretích krajín, čím by možnosť účasti 

Spojeného kráľovstva na civilných a 

vojenských misiách EÚ (bez akejkoľvek 

vedúcej úlohy Spojeného kráľovstva) a jej 

operáciách, programoch a projektoch, 

spoločnom využívaní spravodajských 

služieb, odbornej príprave a výmene 

vojenského personálu, ako aj spolupráci 

na politike vyzbrojovania bola rovnako 

pravdepodobná ako v prípade akejkoľvek 

inej spriatelenej tretej krajiny; potvrdzuje, 

že podmienkou takejto spolupráce je 

úplný súlad s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a medzinárodným 

humanitárnym právom a s právnymi 

predpismi EÚ v oblasti základných práv; 
zdôrazňuje, že touto účasťou by nemali 

byť dotknuté príslušné pozície, rozhodnutia 

a právne predpisy EÚ, a to aj pokiaľ ide 

o verejné obstarávanie a transfery 

v oblasti obrany, a že táto účasť by mala 

byť s nimi v súlade; domnieva sa, že účasť 

na stálej štruktúrovanej spolupráci 

(PESCO) by mala byť vyhradená len 

pre členské štáty; poukazuje na to, že 

účasť tretích krajín by mohla ohroziť 

vnútorné postupy a záujmy EÚ a vytvoriť 

prekážky pre vykonávanie dôležitých 

ustanovení Lisabonskej zmluvy 

o spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
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politike a kľúčových operačných opatrení, 

napríklad stáleho vojenského veliteľstva 

pre výkonné aj nevýkonné vojenské 

operácie; 

Or. en 

 

 


