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Pakeitimas  2 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Azerbaidžanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

14. pakartoja, kad derybos d÷l strategin÷s 

partneryst÷s susitarimo su Azerbaidžanu 

tur÷tų būti nedelsiant sustabdytos, kol 

šalies vyriausybei nesiims konkrečių 

veiksmų skatindama pagarbą visuotin÷ms 

žmogaus teis÷ms;  

14. pakartoja, kad der÷tų apsvarstyti 

galimybę sustabdyti derybas d÷l 

strategin÷s partneryst÷s susitarimo su 

Azerbaidžanu, kol šalies vyriausybei 

nesiims konkrečių veiksmų skatindama 

pagarbą visuotin÷ms žmogaus teis÷ms; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Azerbaidžanas 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina Tarybą, Komisiją ir Europos 

išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) griežtai 

taikyti principą „parama pagal pažangą“, 

ypatingą d÷mesį skiriant žmogaus teisių 

gyn÷jų pad÷čiai, vadovaujantis ES 

gair÷mis d÷l žmogaus teisių gyn÷jų, 

teisminių institucijų nepriklausomumui, 

demokratin÷ms reformoms ir 

pagrindin÷ms teis÷ms ir laisv÷ms, taip pat 

aiškiai nustatyti atsilikimo vykdant 

reformas pasekmes; ragina Komisiją, 

atsižvelgiant į pirmiau nurodytus 

incidentus, kai žmogaus teisių gyn÷jai 

buvo persekiojami už duomenų apie 

žmogaus teisių pažeidimus Azerbaidžane 

rinkimą, peržiūr÷ti ir, jei reikia, laikinai 

sustabdyti visą finansavimą, nesusijusį su 

žmogaus teis÷mis, pilietine visuomene bei 

paprastų žmonių tarpusavio 

bendradarbiavimu ir teikiamą 

Azerbaidžanui pagal Europos kaimynyst÷s 

priemonę; ragina Komisiją ir valstybes 

nares išsaugoti finansavimą žmonių 

tarpusavio ryšiams ir bendradarbiavimui, 

15. ragina Tarybą, Komisiją ir Europos 

išor÷s veiksmų tarnybą (EIVT) rimtai 

įvertinti represijas prieš žmogaus teisių 

gyn÷jus bei blog÷jančią žmogaus teisių 

pad÷tį ir įvertinti galimą poveikį ES 

santykiams su Azerbaidžanu, 

vadovaujantis principu „parama pagal 

pažangą“; 
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pavyzdžiui, pilietin÷s visuomen÷s, švietimo 

ir akademin÷s bendruomen÷s, taip pat 

jaunimo ir studentų mainų srityse; 

Or. en 

 

 


