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Pakeitimas  1 
Elmar Brok 
PPE frakcijos vardu 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
S&D frakcijos vardu 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0071/2012 
Anneli Jäätteenmäki 
Derybos d÷l ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo 

2011/2316(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 dalies b punktas 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

b) užtikrinti, kad, atsižvelgiant į 

reikalavimus, nurodytus 2010 m. 

geguž÷s 20 d. Parlamento pranešime d÷l 

būtinyb÷s parengti ES Pietų Kaukazo 

strategiją ir visus ESBO Minsko grup÷s 

pagrindinius principus, įtvirtintus 2009 m. 

liepos 19 d. L'Akvilos bendrame 

pareiškime, derybos d÷l ES ir 

Azerbaidžano ir ES ir Arm÷nijos 

asociacijos susitarimų būtų siejamos su 

patikimu įsipareigojimu daryti esminę 

pažangą siekiant išspręsti Kalnų Karabacho 

konfliktą, įskaitant, pvz., pasitik÷jimo 

didinimo priemones, t. y. bendrą 

demilitarizavimą, snaiperių išvedimą iš 

pasienio zonos, Arm÷nijos paj÷gų 

atitraukimą iš visų Kalnų Karabachą 

supančių okupuotų teritorijų ir laipsnišką 

šių teritorijų grąžinimą kontroliuoti 

Azerbaidžanui, aktyvios incidentų 

prevencijos mechanizmą ir paliaubų 

pažeidimų kontaktin÷je linijoje tyrimus, 

visų šalies viduje perkeltų asmenų ir 

pab÷g÷lių teisę grįžti į savo gimtąsias 

vietas bei namus ir tarptautinio saugumo 

garantijas, kurios apimtų tikrą daugiašalę 

b) užtikrinti, kad, atsižvelgiant į 

reikalavimus, nurodytus 2010 m. 

geguž÷s 20 d. Parlamento pranešime d÷l 

būtinyb÷s parengti ES Pietų Kaukazo 

strategiją ir visus ESBO Minsko grup÷s 

pagrindinius principus, įtvirtintus 2009 m. 

liepos 19 d. L'Akvilos bendrame 

pareiškime, derybos d÷l ES ir 

Azerbaidžano ir ES ir Arm÷nijos 

asociacijos susitarimų būtų siejamos su 

patikimu įsipareigojimu daryti esminę 

pažangą siekiant išspręsti Kalnų Karabacho 

konfliktą, įskaitant, pvz., pasitik÷jimo 

didinimo priemones, t. y. bendrą 

demilitarizavimą, snaiperių išvedimą iš 

pasienio zonos, Arm÷nijos paj÷gų 

atitraukimą iš visų Kalnų Karabachą 

supančių okupuotų teritorijų ir laipsnišką 

šių teritorijų grąžinimą kontroliuoti 

Azerbaidžanui, aktyvios incidentų 

prevencijos mechanizmą ir paliaubų 

pažeidimų kontaktin÷je linijoje tyrimus, 

visų šalies viduje perkeltų asmenų ir 

pab÷g÷lių teisę grįžti į savo gimtąsias 

vietas bei namus ir tarptautinio saugumo 

garantijas, kurios apimtų tikrą daugiašalę 
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taikos palaikymo operaciją siekiant 

sudaryti tinkamas sąlygas būsimam valios 

d÷l galutinio Kalnų Karabacho statuso, kuri 

būtų laisva ir teisiškai įpareigojanti, 

išreiškimui; 

taikos palaikymo operaciją siekiant 

sudaryti tinkamas ir suderintas sąlygas 

būsimam valios d÷l galutinio Kalnų 

Karabacho statuso, kuri būtų laisva ir 

teisiškai įpareigojanti, išreiškimui; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Elmar Brok 
PPE frakcijos vardu 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
S&D frakcijos vardu 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Charles Tannock 
ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Derybos d÷l ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo 

2011/2316(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 dalies j a punktas (naujas) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  ja) paraginti Azerbaidžano valdžios 

institucijas užtikrinti, kad šiuo metu Baku 

vykdomos naujų pastatų statybos, kurios, 

manoma, iš dalies yra susijusios su 

art÷jančiu Eurovizijos dainų konkursu, 

atitiktų atitinkamus teis÷s aktus ir kad 

žmonių perk÷limas būtų vykdomas 

laikantis skaidrių teisinių procedūrų; 

išreikšti susirūpinimą d÷l to, kad 

vyriausyb÷ vis labiau kritikuoja žmogaus 

teisių aktyvistus, kurie naudojasi šiuo 

kultūriniu renginiu siekdami pagerinti 

šalies demokratijos ir žmogaus teisių 

pad÷tį; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Elmar Brok 
PPE frakcijos vardu 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
S&D frakcijos vardu 

Ulrike Lunacek 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Charles Tannock 
ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Derybos d÷l ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo 

2011/2316(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 dalies z a punktas (naujas) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  za) primygtinai raginti Azerbaidžano 

valdžios institucijas pasirašyti ir 

ratifikuoti Konvenciją d÷l priešp÷stinių 

minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir 

perdavimo uždraudimo ir d÷l jų 

sunaikinimo ir Konvenciją d÷l kasetinių 

šaudmenų; 

Or. en 

 

 


