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

DA Forenet i mangfoldighed DA

17.9.2014 B8-0090/2014 } 
B8-0091/2014 } 
B8-0093/2014 } 
B8-0095/2014 } 
B8-0096/2014 } 
B8-0099/2014 } RC1/Am. 1

Ændringsforslag 1
Jaromír Štětina
for PPE-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
Forfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan 

Fælles beslutningsforslag
Punkt 10

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

10. bekræfter sin holdning om, at EU-støtte 
til og samarbejde med Republikken 
Aserbajdsjan, herunder de igangværende 
forhandlinger om et strategisk 
moderniseringspartnerskab, skal være 
betinget af og indeholde bestemmelser om 
beskyttelse og fremme af 
menneskerettighederne, især med hensyn 
til mediefrihed, ytringsfrihed, 
foreningsfrihed og forsamlingsfrihed;

10. bekræfter sin holdning om, at EU-støtte 
til og samarbejde med Republikken 
Aserbajdsjan, herunder de igangværende 
forhandlinger om et strategisk 
moderniseringspartnerskab, skal være 
betinget af og indeholde bestemmelser om 
beskyttelse og fremme af 
menneskerettighederne, især med hensyn 
til mediefrihed, herunder garantier for 
internetfrihed og ucensureret adgang til 
oplysninger og kommunikation, 
ytringsfrihed, foreningsfrihed og 
forsamlingsfrihed;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Jaromír Štětina
for PPE-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
Forfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan 

Fælles beslutningsforslag
Punkt 11

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

11. understreger, at Parlamentets samtykke 
til undertegnelsen af en samarbejdsaftale 
med Aserbajdsjan vil være betinget af en 
tilfredsstillende afspejling af de 
ovennævnte krav, frigivelse af 
menneskerettighedsforkæmpere, 
tilbagetrækning af lovgivning, der 
begrænser uafhængige civilsamfunds 
aktiviteter og ophør af undertrykkelse og 
intimidering af NGO'er, uafhængige 
medier, oppositionskræfter, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
aktivister fra ungdomsnetværk og sociale 
netværk;

11. understreger, at Parlamentets samtykke 
til undertegnelsen af en samarbejdsaftale 
med Aserbajdsjan vil være betinget af en 
tilfredsstillende afspejling af de 
ovennævnte krav, frigivelse af 
menneskerettighedsforkæmpere, 
tilbagetrækning af lovgivning, der 
begrænser uafhængige civilsamfunds 
aktiviteter og ophør af undertrykkelse og 
intimidering af NGO'er, uafhængige 
medier, oppositionskræfter, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
forkæmpere for mindretals rettigheder og 
aktivister fra ungdomsnetværk og sociale 
netværk;

Or. en


