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Pozměňovací návrh  2 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 

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

Ázerbajdžán 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že jednání o dohodě o 
strategickém partnerství s Ázerbájdžánem 
by měla být neprodleně pozastavena, 
dokud vláda neučiní konkrétní kroky 
směřující k dodržování univerzálních 
lidských práv;  

14. připomíná, že by se mělo zvážit 
pozastavení jednání o dohodě o 
strategickém partnerství s Ázerbájdžánem, 
dokud vláda neučiní konkrétní kroky 
směřující k dodržování univerzálních 
lidských práv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 
 
Společný návrh usnesení 

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

Ázerbajdžán 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Radu, Komisi a Evropskou 
službu pro vnější činnost (ESVČ), aby 
důsledně uplatňovaly zásadu „více za 
více“, se zaměřením zejména na situaci 
obránců lidských práv, v souladu se 
zásadami EU týkajícími se ochránců 
lidských práv, na nezávislost soudnictví, 
demokratické reformy a základní práva a 
svobody, a aby jasně stanovily důsledky 
plynoucí ze zaostávání v reformách; 
vyzývá Komisi, aby v souvislosti s výše 
zmíněnými případy obránců lidských 
práv, kteří jsou perzekuováni, jelikož 
dokumentují porušování lidských práv 
v Ázerbájdžánu, přezkoumala, a případně 
přechodně pozastavila veškeré 
financování, kromě prostředků 
vyčleněných na oblast lidských práv, 
občanské společnosti a spolupráci mezi 
konkrétními lidmi na základní úrovni, 
které bylo Ázerbájdžánu zaručeno v rámci 
evropského nástroje sousedství; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zachovaly 

15. vyzývá Radu, Komisi a Evropskou 
službu pro vnější činnost (ESVČ), aby 
řádně posoudily tvrdé zákroky vůči 
obhájcům lidských práv a zhoršování 
situace v oblasti lidských práv a 
zhodnotily možné důsledky vyplývající pro 
vztahy EU s Ázerbájdžánem v souladu se 
zásadou „více za více“;   
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financování kontaktů a spolupráce mezi 
konkrétními lidmi v oblastech jako je 
občanská společnost, vzdělávání a 
univerzity a také v oblasti výměn mládeže 
a studentů; 

Or. en 

 
 


