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Ändringsförslag  1 

Philippe Lamberts 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0135/2018 

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

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet betonar att ett 

sådant partnerskap kan fastställas enligt det 

ramavtal som hanterar tredjeländers roll, 

vilket på så sätt gör det möjligt för 

Förenade kungariket att delta i EU:s civila 

och militära uppdrag (utan någon ledande 

roll för landet) och i verksamheter, 

program, projekt och utbyte av 

underrättelseinformation, och i utbildning 

och utbyte av militär personal samt i 

samarbete om försvarsmaterielpolitik, 

inbegripet i projekt som utvecklas inom 

ramen för det permanenta strukturerade 

samarbetet på försvarsområdet (Pesco). 

Parlamentet understryker att ett sådant 

deltagande bör ske utan att det påverkar 

tillämpningen av, och i överensstämmelse 

med, EU:s relevanta ståndpunkter, beslut 

och lagstiftning, bland annat om 

upphandling och överföringar på 

försvarsområdet. Parlamentet bekräftar att 

villkoret för ett sådant samarbete är full 

överensstämmelse med internationell 

människorättslagstiftning och 

internationell humanitär rätt samt EU:s 

grundläggande rättigheter. 

22. Europaparlamentet betonar att ett 

sådant partnerskap kan fastställas enligt det 

ramavtal som hanterar tredjeländers roll, 

vilket gör möjligheten för Förenade 

kungariket att delta i EU:s civila och 

militära uppdrag (utan någon ledande roll 

för landet) och i verksamheter, program, 

projekt och utbyte av 

underrättelseinformation, och i utbildning 

och utbyte av militär personal samt i 

samarbete om försvarsmaterielpolitik lika 

sannolik som andra välvilligt inställda 

tredjeländers möjlighet. Parlamentet 

bekräftar att villkoret för ett sådant 

samarbete är full överensstämmelse med 

internationell människorättslagstiftning 

och internationell humanitär rätt samt 

med EU:s lagstiftning om grundläggande 

rättigheter. Parlamentet understryker att ett 

sådant deltagande bör ske utan att det 

påverkar tillämpningen av, och i 

överensstämmelse med, EU:s relevanta 

ståndpunkter, beslut och lagstiftning, bland 

annat om upphandling och överföringar på 

försvarsområdet. Parlamentet anser att 

deltagande i det permanenta 

strukturerade samarbetet endast bör vara 

förbehållet medlemsstater. Parlamentet 

påpekar att tredjeländers deltagande 

skulle kunna äventyra de interna 

förfarandena och EU:s intressen samt 

hindra genomförandet av viktiga 

gemensamma säkerhets- och 
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försvarspolitiska bestämmelser i 

Lissabonfördraget och operativa 

arrangemang, såsom ett permanent 

militärt högkvarter för både verkställande 

och icke verkställande militära 

operationer. 

Or. en 

 

 


