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Tarkistus  2 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Azerbaidžan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toistaa, että strategista 

kumppanuussopimusta Azerbaidžanin 

kanssa koskevat neuvottelut on 

keskeytettävä välittömästi siihen asti, 

kunnes hallitus ryhtyy käytännön toimiin 

yleismaailmallisten ihmisoikeuksien 

noudattamisen edistämiseksi;  

14. toistaa, että olisi harkittava strategista 

kumppanuussopimusta Azerbaidžanin 

kanssa koskevien neuvottelujen 

keskeyttämistä siihen asti, kunnes hallitus 

ryhtyy käytännön toimiin 

yleismaailmallisten ihmisoikeuksien 

noudattamisen edistämiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Azerbaidžan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa soveltamaan 

tiukasti ”more for more”-periaatetta ja 

keskittymään erityisesti 

ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen (asiaa 

koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti), 

mielivaltaisiin ja poliittisesti 

perusteltuihin pidätyksiin, oikeuslaitoksen 

riippumattomuuteen, demokraattisiin 

uudistuksiin sekä perusoikeuksiin ja -

vapauksiin; kehottaa komissiota 

tarkistamaan ja keskeyttämään 

tarvittaessa tilapäisesti kaiken Euroopan 

naapuruusvälineen kautta 

Azerbaidžanille myönnetyn rahoituksen, 

joka ei liity ihmisoikeuksiin, 

kansalaisyhteiskuntaan ja 

ruohonjuuritason ihmistenväliseen 

yhteistyöhön, ottaen huomioon edellä 

mainitut tapaukset, jotka ovat 

kohdistuneet ihmisoikeuksien 

rikkomuksia dokumentoineisiin 

ihmisoikeuksien puolustajiin; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita säilyttämään 

15. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioimaan 

vakavasti ihmisoikeuksien puolustajiin 

kohdistuvia tukahduttamistoimia ja 

heikkenevää ihmisoikeustilannetta ja 

arvioimaan mahdollisia seurauksia EU:n 

ja Azerbaidžanin suhteisiin ”more for 

more”-periaatteen mukaisesti; 
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rahoituksen ihmisten välisiin yhteyksiin ja 

yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan, 

koulutuksen ja yliopistomaailman aloilla 

sekä nuorisoalalla ja opiskelijavaihtojen 

alalla; 

Or. en 

 

 


