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Muudatusettepanek  2 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Aserbaidžaan 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

14. kordab, et läbirääkimised strateegilise 

partnerluslepingu sõlmimise kohta 

Aserbaidžaaniga tuleks viivitamatult 

peatada, kuni valitsus ei ole võtnud 

konkreetseid samme üldiste inimõiguste 

austamise parandamiseks;  

 

14. kordab, et tuleks kaaluda 

Aserbaidžaaniga strateegilise 

partnerluslepingu sõlmimist käsitlevate 

läbirääkimiste peatamist, kuni valitsus ei 

ole võtnud konkreetseid samme üldiste 

inimõiguste austamise parandamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Aserbaidžaan 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

15. palub nõukogul, komisjonil ja Euroopa 

välisteenistusel rangelt kohaldada 

põhimõtet „rohkema eest rohkem”, 

pöörates vastavalt ELi suunistele 

inimõiguste kaitsjate kohta eritähelepanu 

inimõiguste kaitsjate olukorrale, 

kohtunikkonna sõltumatusele, 

demokraatlikele reformidele ning 

põhiõigustele ja -vabadustele, ning selgelt 

välja tuua, millised on reformidega 

viivitamise tagajärjed; palub, et komisjon 

vaataks läbi kogu Aserbaidžaanile 

Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahendi kaudu antava ning 

inimõiguste kaitsjate, kodanikuühiskonna 

ja rohujuure tasandi inimestevahelise 

koostööga mitteseotud rahastamise ja 

peataks selle vajaduse korral, võttes 

arvesse eespool mainitud juhtumeid 

seoses inimõiguste kaitsjatega, kes 

sattusid tagakiusamise alla inimõiguste 

rikkumiste avalikustamise tõttu; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel säilitada 

rahastamine inimestevahelistele 

15. palub nõukogul, komisjonil ja Euroopa 

välisteenistusel anda tõsine hinnang 

inimõiguste kaitsjate mahasurumisele ja 

halvenevale inimõiguste olukorrale ning 

hinnata ELi ja Aserbaidžaani vaheliste 

suhete võimalikku mõju vastavalt 

põhimõttele „rohkema eest rohkem”; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kontaktidele ja koostööle sellistes 

valdkondade nagu kodanikuühiskond, 

haridus ja teadlased ning noorte- ja 

üliõpilasvahetus; 

Or. en 

 

 


