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Изменение 1
Яромир Щетина
от името на групата PPE

Предложение за обща резолюция
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио 
Корао
относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан

Предложение за обща резолюция
Параграф 10

Предложение за обща резолюция Изменение

10. отново потвърждава своята позиция, 
че подкрепата на ЕС за Република 
Азербайджан и сътрудничеството с нея, 
включително текущите преговори за 
стратегическо партньорство за 
модернизация, трябва да зависят от и да 
включват клаузи, свързани със защитата 
и насърчаването на правата на човека, 
особено по отношение на свободата на 
медиите, свободата на изразяване, 
свободата на сдружаване и свободата на 
събранията;

10. отново потвърждава своята позиция, 
че подкрепата на ЕС за Република 
Азербайджан и сътрудничеството с нея, 
включително текущите преговори за 
стратегическо партньорство за 
модернизация, трябва да зависят от и да 
включват клаузи, свързани със защитата 
и насърчаването на правата на човека, 
особено по отношение на свободата на 
медиите, включително гаранции за 
свободен интернет и нецензуриран 
достъп до информация и съобщения, 
свободата на изразяване, свободата на 
сдружаване и свободата на събранията;

Or. en



AM\1034934BG.doc PE536.992v01-00 }
PE536.993v01-00 }
PE536.995v01-00 }
PE536.997v01-00 }
PE536.998v01-00 }
PE537.001v01-00 } RC1

BG Единство в многообразието BG

17.9.2014 B8-0090/2014 } 
B8-0091/2014 } 
B8-0093/2014 } 
B8-0095/2014 } 
B8-0096/2014 } 
B8-0099/2014 } RC1/Am. 2

Изменение 2
Яромир Щетина
от името на групата PPE

Предложение за обща резолюция
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио 
Корао
относно преследването на защитниците на правата на човека в Азербайджан

Предложение за обща резолюция
Параграф 11

Предложение за обща резолюция Изменение

11. подчертава, че неговото съгласие за 
подписване на споразумение за 
партньорство с Азербайджан ще зависи 
от задоволителното отразяване на 
гореспоменатите изисквания, 
освобождаването на защитниците на 
правата на човека, оттеглянето на 
законодателство, което ограничава 
дейността на независимото гражданско 
общество, както и преустановяването на 
репресиите и сплашването на НПО, 
независимите медии и опозиционните 
сили, защитниците на правата на човека, 
младежките дейци и активистите в 
социалната мрежа;

11. подчертава, че неговото съгласие за 
подписване на споразумение за 
партньорство с Азербайджан ще зависи 
от задоволителното отразяване на 
гореспоменатите изисквания, 
освобождаването на защитниците на 
правата на човека, оттеглянето на 
законодателство, което ограничава 
дейността на независимото гражданско 
общество, както и преустановяването на 
репресиите и сплашването на НПО, 
независимите медии и опозиционните 
сили, защитниците на правата на човека, 
активистите за правата на 
малцинствата, младежките дейци и 
активистите в социалната мрежа;

Or. en


