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Alteração  2 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Azerbaijão 

Proposta de resolução comum 

N.º 14 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

14. Reitera que as negociações para um 

acordo de parceria estratégica com o 

Azerbaijão devem ser imediatamente 

suspensas até o Governo tomar medidas 

concretas para promover o respeito dos 

direitos humanos universais;  

14. Reitera que a suspensão das 

negociações para um acordo de parceria 

estratégica com o Azerbaijão deve ser 

encarada até o Governo tomar medidas 

concretas para promover o respeito dos 

direitos humanos universais; 

Or. en 
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Alteração  3 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Azerbaijão 

Proposta de resolução comum 

N.º 15 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

15. Exorta o Conselho, a Comissão e o 

Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) a aplicarem estritamente o 

princípio «mais por mais», com uma tónica 

especial na situação dos defensores dos 

direitos humanos, em consonância com as 

Orientações da União Europeia relativas 

aos defensores dos direitos humanos, à 

independência do poder judicial, às 

reformas democráticas e aos direitos e 

liberdades fundamentais, e a estipularem 

claramente as consequências dos atrasos na 

realização das reformas; exorta a 

Comissão a rever e asuspender 

temporariamente, se necessário, todo o 

financiamento não relacionado com os 

direitos humanos, a sociedade civil e a 

cooperação interpessoal de base 

concedido ao Azerbaijão através do 

Instrumento Europeu de Vizinhança, face 

aos exemplos acima referidos de 

perseguição de defensores dos direitos do 

Homem por documentarem as violações 

destes direitos no Azerbaijão; insta a 

15. Exorta o Conselho, a Comissão e o 

Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) a analisarem seriamente a 

repressão exercida sobre os defensores 

dos direitos humanos e a deterioração da 

situação dos direitos humanos, e a 

avaliarem as possíveis implicações para as 

relações da UE com o Azerbaijão, em 

conformidade com o princípio «mais por 

mais»; 
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Comissão Europeia e os Estados-

Membros da UE a manterem o 

financiamento destinado aos contactos 

interpessoais e à cooperação em domínios 

como a sociedade civil, a educação e as 

universidades, bem como o intercâmbio 

de jovens e de estudantes; 

Or. en 

 

 


