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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju 

med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in 

Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo 

in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske 

republike v programih Unije 

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05616/2014), 

– ob upoštevanju osnutka protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in 

Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in 

Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike 

v programih Unije (05618/2014), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 212 in točko 

(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-

0043/2014), 

– ob upoštevanju mnenja Sodišča o združljivosti osnutka sporazuma s Pogodbama, 

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0210/2016), 

1. odobri sklenitev protokola; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Republike Azerbajdžana. 
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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Cilj protokola je vzpostavitev finančnih in tehničnih pravil, ki bodo Azerbajdžanu omogočila 

sodelovanje v nekaterih programih Evropske unije, odprtih za tretje države. Posebni pogoji za 

sodelovanje Azerbajdžana v posameznem programu bodo določeni v sporazumu med 

Komisijo in pristojnimi oblastmi v Azerbajdžanu. 

 

Postopno odpiranje nekaterih programov Unije za države sosedstva je Komisija predstavila že 

leta 2006 in ga opredelila kot eno od komponent evropske sosedske politike (ESP). Svet je 

omenjeni pristop potrdil leta 2007 in dal Komisiji smernice za pogajanja o okvirnem 

sporazumu s partnerskimi državami, ki bo poenostavil takšno sodelovanje. Pristop je bil 

ponovno odobren v pregledu ESP leta 2011 in je hkrati eden od elementov vzhodnega 

partnerstva za izboljšanje dvostranskega sodelovanja. Oktobra 2012 je Azerbajdžan izrazil 

zanimanje za sodelovanje v programih Unije. Armenija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina so že 

sklenile podobne protokole.  

 

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Azerbajdžanom je začel veljati 1. julija 

1999. Evropska unija in Azerbajdžan se od leta 2010 pogajata o novih, izboljšanih 

pogodbenih razmerjih, v skladu s cilji vzhodnega partnerstva, katerega del je Azerbajdžan. 

Žal so ta pogajanja leta 2013 zastala. Vmes sta 1. septembra 2014 začela veljati sporazum o 

poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazum o ponovnem sprejemu med EU in 

Azerbajdžanom. Azerbajdžan je med drugim tudi pomemben energetski partner EU. Vendar 

pa pomen odnosov med EU in Azerbajdžanom ni omejen le na energetsko varnost, zato je 

treba pomembnost tega partnerstva obravnavati znotraj vseh vidikov sodelovanja, ki so 

predvideni v okviru vzhodnega partnerstva. Parlament je v preteklih mesecih izrazil 

zaskrbljenost nad naraščajočimi težavami, s katerimi se soočajo akterji civilne družbe in 

organizacije. Pravna država, človekove pravice in demokracija ostajajo ključna načela, na 

katerih morajo temeljiti odnosi EU s tretjimi državami. V tem pogledu skuša zadevni okvirni 

sporazum spodbuditi sodelovanje znotraj sektorjev in negovati medčloveške stike, kar bi bilo 

koristno za družbo.   
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