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Poprawka  2 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

AzerbejdŜan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. ponownie stwierdza, Ŝe negocjacje 

dotyczące umowy o partnerstwie 

strategicznym z AzerbejdŜanem powinny 

zostać natychmiast wstrzymane, do czasu 

podjęcia przez rząd konkretnych kroków 

zmierzających do zagwarantowania 

poszanowania powszechnych praw 

człowieka;  

14. ponownie stwierdza, Ŝe naleŜy 

zastanowić się nad wstrzymaniem 

negocjacji dotyczących umowy o 

partnerstwie strategicznym z 

AzerbejdŜanem do czasu podjęcia przez 

rząd konkretnych kroków zmierzających 

do zagwarantowania poszanowania 

powszechnych praw człowieka; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

AzerbejdŜan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Radę, Komisję i Europejską 

SłuŜbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 

ścisłego stosowania zasady „więcej za 

więcej” i skoncentrowania się zwłaszcza 

na sytuacji obrońców praw człowieka 

(stosownie do wytycznych UE w sprawie 

obrońców praw człowieka), niezaleŜności 

sądownictwa, reformach 

demokratycznych oraz podstawowych 

prawach i wolnościach oraz do jasnego 

określenia konsekwencji, jakie przyniesie 

opóźnianie tych reform; wzywa Komisję 

do przeglądu i tymczasowego wstrzymania 

– o ile zajdzie taka potrzeba – wszelkiego 

finansowania niezwiązanego z prawami 

człowieka, społeczeństwem obywatelskim i 

współpracą pomiędzy obywatelami na 

szczeblu lokalnym przyznanego 

AzerbejdŜanowi za pośrednictwem 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w 

świetle wspomnianych wyŜej przypadków 

działań wymierzonych przeciwko 

obrońcom praw człowieka ze względu na 

dokumentowanie przypadków łamania 

15. wzywa Radę, Komisję i Europejską 

SłuŜbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do 

powaŜnej oceny ataków na obrońców 

praw człowieka oraz pogarszającej się 

sytuacji praw człowieka i do oszacowania 

moŜliwego wpływu na stosunki między UE 

i AzerbejdŜanem zgodnie z zasadą „więcej 

za więcej”; 
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praw człowieka w AzerbejdŜanie; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

utrzymania finansowania kontaktów 

między obywatelami i współpracy w takich 

obszarach jak społeczeństwo obywatelskie, 

edukacja i szkolnictwo wyŜsze, jak 

równieŜ wymiany młodzieŜy i studentów; 

Or. en 

 

 


