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Predlog spremembe  1 

Philippe Lamberts 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0135/2018 

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

Okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se tako partnerstvo 

lahko vzpostavi na podlagi okvirnega 

sporazuma o sodelovanju, ki ureja vlogo 

tretjih držav, s čimer se omogoča 

sodelovanje Združenega kraljestva v 

civilnih in vojaških misijah EU (brez 

vodilne vloge za Združeno kraljestvo) ter 

dejavnostih, programih in projektih, 

izmenjavi obveščevalnih podatkov, 

usposabljanju in izmenjavi vojaškega 

osebja ter sodelovanju pri politiki 

oboroževanja, vključno s projekti, 

razvitimi v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO); poudarja, da tako 

sodelovanje ne sme vplivati na ustrezna 

stališča, sklepe in zakonodajo EU, vključno 

v zvezi z javnimi naročili in prenosi na 

področju obrambe, in mora biti v skladu z 

njimi; poudarja, da je tako sodelovanje 

odvisno od popolnega spoštovanja 

mednarodnega prava na področju 

človekovih pravic in mednarodnega 

humanitarnega prava ter temeljnih pravic 

EU; 

22. poudarja, da se tako partnerstvo 

lahko vzpostavi na podlagi okvirnega 

sporazuma o sodelovanju, ki ureja vlogo 

tretjih držav, s čimer se omogoča 

sodelovanje Združenega kraljestva v 

civilnih in vojaških misijah EU (brez 

vodilne vloge za Združeno kraljestvo) ter 

dejavnostih, programih in projektih, 

izmenjavi obveščevalnih podatkov, 

usposabljanju in izmenjavi vojaškega 

osebja ter sodelovanju pri politiki 

oboroževanja kot za vse druge prijateljske 

tretje države; poudarja, da je tako 

sodelovanje odvisno od popolnega 

spoštovanja mednarodnega prava na 

področju človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava ter 

zakonodaje o temeljnih pravicah EU; 
poudarja, da tako sodelovanje ne sme 

vplivati na ustrezna stališča, sklepe in 

zakonodajo EU, vključno v zvezi z javnimi 

naročili in prenosi na področju obrambe, in 

mora biti v skladu z njimi; meni, da mora 

biti sodelovanje v okviru stalnega 

strukturnega sodelovanja (PESCO) 

rezervirano samo za države članice; 

poudarja, da lahko sodelovanje tretjih 

držav ogrozi notranje postopke in interese 

EU ter ovira izvajanje pomembnih določb 

skupne varnostne in obrambne politike iz 

Lizbonske pogodbe ter ključnih 

operativnih ureditev, kot je stalno vojaško 

poveljstvo za izvršne in neizvršne vojaške 
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operacije; 

Or. en 

 

 


