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Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Azerbeidzjan 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de onderhandelingen 

over een strategisch partnerschap met 

Azerbeidzjan onmiddellijk moeten worden 

opgeschort zolang de regering geen 

concrete maatregelen neemt met het oog op 

bevordering van de eerbiediging van de 

universele mensenrechten;  

14. benadrukt dat overwogen moet worden 

de onderhandelingen over een strategisch 

partnerschap met Azerbeidzjan op te 

schorten zolang de regering geen concrete 

maatregelen neemt met het oog op 

bevordering van de eerbiediging van de 

universele mensenrechten; 

Or. en 
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Amendement  3 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Azerbeidzjan 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) het "meer voor meer"-beginsel 

strikt toe te passen, waarbij specifiek de 

nadruk ligt op de situatie van de 

voorvechters van de mensenrechten, 

overeenkomstig de EU-richtsnoeren voor 

voorvechters van de mensenrechten, de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht, democratische hervormingen en 

vrijheden, en duidelijk vast te leggen 

welke consequenties het vertraagd 

doorvoeren van hervormingen heeft; 

verzoekt de Commissie om, indien 

noodzakelijk, alle voor Azerbeidzjan 

bestemde financiering in het kader van 

het Europees nabuurschapsinstrument die 

geen verband houdt met mensenrechten, 

het maatschappelijk middenveld en basale 

samenwerking tussen mensen te herzien 

en tijdelijk op te schorten, aangezien 

voornoemde incidenten met voorvechters 

van de mensenrechten worden gevolgd om 

schendingen van de mensenrechten in 

15. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) het harde optreden tegen 

voorvechters van de mensenrechten en de 

verslechterende mensenrechtensituatie 

ernstig op te nemen en na te gaan wat de 

eventuele implicaties zijn voor de 

betrekkingen van de EU met Azerbeidzjan 

overeenkomstig het "meer voor meer"-

beginsel; 
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Azerbeidzjan te documenteren; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten contacten 

tussen mensen en samenwerking op 

gebieden als het maatschappelijk 

middenveld, onderwijs en de academische 

wereld, alsmede uitwisselingen tussen 

jongeren en studenten, te blijven 

financieren; 

Or. en 

 

 


