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Pozmeňujúci návrh  2 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Azerbajdžan 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. opakuje, že rokovania o dohode o 
strategickom partnerstve s Azerbajdžanom 
by sa mali okamžite pozastaviť, a to až 
dovtedy, kým vláda nezačne prijímať 
konkrétne kroky na dosiahnutie pokroku, 
pokiaľ ide o dodržiavanie všeobecných 
ľudských práv;  

14. opakuje, že by sa malo zvážiť okamžité 
pozastavenie rokovaní o dohode o 
strategickom partnerstve s Azerbajdžanom, 
a to až dovtedy, kým vláda nezačne 
prijímať konkrétne kroky na dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o dodržiavanie 
všeobecných ľudských práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Azerbajdžan 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyzýva Radu, Komisiu a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby 
dôsledne uplatňovali zásadu „viac za viac“ 
s osobitným zameraním na situáciu 
obhajcov ľudských práv v súlade s 
usmerneniami EÚ o obhajcoch ľudských 
práv, nezávislosť súdnictva, demokratické 
reformy a základné práva a slobody a aby 
jasne stanovili, aké budú dôsledky za 
zaostávanie pri realizácii reforiem; vyzýva 
Komisiu, aby vzhľadom na uvedené 
incidenty, ktorých terčom sa stali 
obhajcovia ľudských práv za 
dokumentovanie porušovania ľudských 
práv v Azerbajdžane, preskúmala a v 
prípade potreby dočasne pozastavila 
všetky finančné prostriedky nesúvisiace s 
ľudskými právami, občianskou 
spoločnosťou a spoluprácou medzi 
ľuďmi na miestnej úrovni, ktoré boli 
Azerbajdžanu poskytnuté prostredníctvom 
nástroja európskeho susedstva; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zachovali 
financovanie medziľudských kontaktov a 

15. vyzýva Radu, Komisiu a Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby 
dôsledne posúdili tvrdé zákroky voči 
obhajcom ľudských práv a zhoršovanie 
situácie v oblasti ľudských práv a 
zhodnotili možné dôsledky pre vzťahy EÚ 
s Azerbajdžanom v súlade so zásadou 
„viac za viac“; 



 

AM\1072324SK.doc PE565.824v01-00 } 
 PE565.826v01-00 } 
 PE565.830v01-00 } 
 PE565.831v01-00 } 
 PE565.832v01-00 } 
 PE565.833v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

spolupráce v oblastiach ako občianska 
spoločnosť, vzdelávanie, akademická obec 
a výmeny mládeže a študentov; 

Or. en 

 
 


