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Ändringsförslag  2 
Cristian Dan Preda 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Azerbajdzjan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet upprepar att 

förhandlingarna om ett avtal om strategiskt 

partnerskap med Azerbajdzjan omedelbart 

bör inställas, så länge som landets regering 

inte gör något konkret för att främja 

respekten för allmänna mänskliga 

rättigheter. 

14. Europaparlamentet upprepar att man 

bör överväga att avbryta förhandlingarna 

om ett avtal om strategiskt partnerskap 

med Azerbajdzjan, så länge som landets 

regering inte gör något konkret för att 

främja respekten för allmänna mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Cristian Dan Preda 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
Azerbajdzjan 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar rådet, 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att strikt tillämpa principen 

om ”mera för mera”, med särskilt fokus på 

situationen för människorättsförsvarare, i 

enlighet med EU:s riktlinjer om 

människorättsförsvarare, rättsväsendets 

oberoende, demokratiska reformer och 

grundläggande fri- och rättigheter, samt 

att klart slå fast vilka konsekvenserna blir 

i händelse av eftersläpningar med 

reformarbetet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att se över och, vid behov, 

att tillfälligt inställa all finansiering som 

inte har anknytning till mänskliga 

rättigheter, det civila samhället och 

samarbete i form av direkta 

personkontakter på gräsrotsnivå och som 

beviljats Azerbajdzjan via det europeiska 

grannskapsinstrumentet, mot bakgrund 

av de ovannämnda fallen där 

människorättsförsvarare blivit föremål för 

repressalier för att de dokumenterat 

kränkningar av de mänskliga 

15. Europaparlamentet uppmanar rådet, 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att noggrant bedöma 

tillslagen mot människorättsförsvarare 

och den försämrade människorättsliga 

situationen, samt att utvärdera möjliga 

följder för EU:s förbindelser med 

Azerbajdzjan i enlighet med principen om 

”mera för mera.” 
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rättigheterna i Azerbajdzjan. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att ha kvar anslagen 

för direkta personkontakter och 

samarbete inom sådana områden som det 

civila samhället, utbildning och den 

akademiska världen, liksom också 

ungdoms- och studentutbyten. 

Or. en 

 

 


