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Изменение  2 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Азербайджан 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

14. отново заявява, че преговорите за 

споразумение за стратегическо 

партньорство с Азербайджан следва да 

бъдат незабавно преустановени, 

докато правителството не предприеме 

конкретни стъпки за постигането на 

напредък по отношение на спазването 

на всеобщите права на човека;  

14. отново заявява, че следва да 

разглежда възможността за 

преустановяване на преговорите за 

споразумение за стратегическо 

партньорство с Азербайджан, докато 

правителството не предприеме 

конкретни стъпки за постигането на 

напредък по отношение на спазването 

на всеобщите права на човека; 

Or. en 
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Изменение  3 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Азербайджан 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

15. призовава Съвета, Комисията и 

Европейската служба за външна дейност 

(ЕСВД) строго да прилагат принципа 

„повече за повече“, като акцентът се 

поставя по-конкретно върху 

положението на защитниците на 

правата на човека, в съответствие с 

насоките на ЕС относно 

защитниците на правата на човека, 

независимостта на съдебната власт, 

демократичните реформи и 

основните права и свободи, както и 

ясно да изложат последиците от 

забавянето на реформите; призовава 

Комисията да преразгледа и да 

преустанови временно, ако е 

необходимо, всяко финансиране, 

което не е свързано с правата на 

човека, гражданското общество и 

сътрудничеството между хората на 

местно равнище и което се 

предоставя на Азербайджан чрез 

Европейския инструмент за 

съседство, в контекста на 

15. призовава Съвета, Комисията и 

Европейската служба за външна дейност 

(ЕСВД) да направят сериозна оценка 

на репресиите срещу защитниците 

на правата на човека и влошаващото 

се положение с правата на човека и да 

преценят възможните последици за 

отношенията на ЕС с Азербайджан в 

съответствие с принципа „повече за 

повече“; 
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горепосочените случаи, при които 

защитници на правата на човека се 

превръщат мишени заради 

документирането на нарушенията на 

правата на човека в Азербайджан; 

призовава Комисията и държавите 

членки да продължи финансирането 

за контактите между хората и 

сътрудничеството в области като 

гражданското общество, 

образованието и академичната сфера, 

както и младежкия и студентския 

обмен; 

Or. en 

 

 


