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12.4.2012 A7-0071/1 

Predlog spremembe  1 
Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v imenu skupine S&D 

Ulrike Lunacek 
v imenu skupine Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0071/2012 
Anneli Jäätteenmäki 
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Azerbajdžanom 

2011/2316(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 1 – točka b 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(b) zagotoviti, da bodo pogajanja o 

pridružitvenih sporazumih med EU in 

Azerbajdžanom ter EU in Armenijo v 

skladu z zahtevami iz poročila Parlamenta 

o nujnosti evropske strategije za Južni 

Kavkaz z dne 20. maja 2010 in vsemi 

osnovnimi načeli skupine iz Minska, ki 

deluje pod okriljem OVSE, ki so zapisana 

v skupni izjavi iz Aquile z dne 19. julija 

2009, povezana s prepričljivo zavezanostjo 

k bistvenemu napredku v smeri rešitve 

spora v Gorskem Karabahu, ki bo 

vključeval na primer ukrepe za krepitev 

zaupanja, kot je splošna odprava vojaškega 

značaja, umik ostrostrelcev s frontne črte, 

umik armenskih čet z zasedenih ozemelj 

okoli Gorskega Karabaha in vrnitev teh 

ozemelj pod nadzor Azerbajdžana, ter 

mehanizem za aktivno preprečevanje 

incidentov, preiskave kršitev premirja na 

frontni črti, pravico vseh notranje 

razseljenih oseb in beguncev, da se vrnejo 

v svoje domače kraje in domove, ter 

zagotavljanje varnosti na mednarodni 

ravni, ki bi vključevalo resnično 

večnacionalno operacijo ohranjanja miru, 

(b) zagotoviti, da bodo pogajanja o 

pridružitvenih sporazumih med EU in 

Azerbajdžanom ter EU in Armenijo v 

skladu z zahtevami iz poročila Parlamenta 

o nujnosti evropske strategije za Južni 

Kavkaz z dne 20. maja 2010 in vsemi 

osnovnimi načeli skupine iz Minska, ki 

deluje pod okriljem OVSE, ki so zapisana 

v skupni izjavi iz Aquile z dne 19. julija 

2009, povezana s prepričljivo zavezanostjo 

k bistvenemu napredku v smeri rešitve 

spora v Gorskem Karabahu, ki bo 

vključeval na primer ukrepe za krepitev 

zaupanja, kot je splošna odprava vojaškega 

značaja, umik ostrostrelcev s frontne črte, 

umik armenskih čet z zasedenih ozemelj 

okoli Gorskega Karabaha in vrnitev teh 

ozemelj pod nadzor Azerbajdžana, ter 

mehanizem za aktivno preprečevanje 

incidentov, preiskave kršitev premirja na 

frontni črti, pravico vseh notranje 

razseljenih oseb in beguncev, da se vrnejo 

v svoje domače kraje in domove, ter 

zagotavljanje varnosti na mednarodni 

ravni, ki bi vključevalo resnično 

večnacionalno operacijo ohranjanja miru, 
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da bi tako ustvarili ustrezne pogoje, da 

bodo lahko ljudje v prihodnosti svobodno 

izrazili svojo voljo, ki bo pravno 

zavezujoča, glede končnega statusa 

Gorskega Karabaha; 

da bi tako ustvarili ustrezne dogovorjene 

pogoje, da bodo lahko ljudje v prihodnosti 

svobodno izrazili svojo voljo, ki bo pravno 

zavezujoča, glede končnega statusa 

Gorskega Karabaha; 

Or. en 



 

AM\898732SL.doc  PE486.748v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.4.2012 A7-0071/2 

Predlog spremembe  2 

Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v imenu skupine S&D 

Ulrike Lunacek 
v imenu skupine Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Azerbajdžanom 

2011/2316(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 1 – točka ja (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (ja) poziva azerbajdžanske oblasti, naj 

zagotovijo, da bo potekajoča gradnja 

novih stavb v Bakuju, ki naj bi bila delno 

povezana z bližajočim se tekmovanjem za 

pesem Evrovizije, v skladu z ustrezno 

zakonodajo in da ponovne naselitve 

prebivalcev potekajo s preglednimi 

pravnimi postopki; je zaskrbljen zaradi 

vse ostrejših kritik vlade na račun 

aktivistov za človekove pravice, ki ta 

kulturni dogodek izkoriščajo za 

izboljšanje demokracije in spoštovanja 

človekovih pravic v državi; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0071/3 

Predlog spremembe  3 

Elmar Brok 
v imenu skupine PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v imenu skupine S&D 

Ulrike Lunacek 
v imenu skupine Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Azerbajdžanom 

2011/2316(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 1 – točka za (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (za) pozvati azerbajdžanske oblasti, naj 

podpišejo in ratificirajo Konvencijo o 

prepovedi uporabe, kopičenja zalog, 

proizvodnje in prenosa protipehotnih min 

in o njihovem uničenju ter Konvencijo o 

kasetnem strelivu; 

Or. en 

 

 


