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Amendamentul 2 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. repetă că negocierile cu privire la un 
acord de parteneriat strategic cu 

Azerbaidjanul ar trebui suspendate 
imediat, atât timp cât guvernul nu adoptă 
măsuri concrete în vederea realizării de 

progrese în ceea ce privește respectarea 
drepturilor omului universale;  

14. repetă că suspendarea negocierilor cu 
privire la un acord de parteneriat strategic 

cu Azerbaidjanul ar trebui avută în vedere 
atât timp cât guvernul nu adoptă măsuri 
concrete în vederea realizării de progrese 

în ceea ce privește respectarea drepturilor 
omului universale; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Cristian Dan Preda 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Azerbaidjan 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

15. invită Consiliul, Comisia și Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) să 
aplice cu strictețe principiul „mai mult 
pentru mai mult”, axându-se în mod 
special pe situația apărătorilor drepturilor 
omului, în conformitate cu Orientările 
UE cu privire la apărătorii drepturilor 
omului, pe independența puterii 
judecătorești, pe reformele democratice și 
pe drepturile și libertățile fundamentale și 
să prezinte clar consecințele întârzierilor 
în realizarea reformelor; invită Comisia 
să examineze și să suspende temporar, 
dacă este cazul, toate finanțările care nu 
au legătură cu drepturile omului, 
societatea civilă și cooperarea la nivel 
individual între cetățeni, care au fost 
acordate Azerbaidjanului prin intermediul 
Instrumentului european de vecinătate, 
având în vedere incidentele menționate 
mai sus în care apărători ai drepturilor 
omului sunt vizați pentru că 
documentează încălcări ale drepturilor 
omului comise în Azerbaidjan; invită 

15. invită Consiliul, Comisia și Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) să 
evalueze reprimarea apărătorilor 
drepturilor omului și deteriorarea situației 
drepturilor omului, precum și eventualele 
implicații în ceea ce privește relațiile UE 
cu Azerbaidjanul în conformitate cu 
principiul „mai mult pentru mai mult”; 
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Comisia și statele membre să mențină 
finanțarea destinată contactelor dintre 
cetățeni și cooperării din domenii precum 
societatea civilă, educația și cercetarea 
științifică, precum și schimburilor de 
tineri și studenți; 

Or. en 

 
 


