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Amendamentul 1
Jaromír Štětina
în numele Grupului PPE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
referitoare la persecutarea apărătorilor drepturilor omului în Azerbaidjan

Propunere comună de rezoluție
Punctul 10

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

10. își reafirmă poziția conform căreia 
sprijinul UE pentru Republica Azerbaidjan 
și cooperarea cu aceasta, inclusiv 
negocierile în curs privind un parteneriat 
de modernizare strategic, trebuie să fie 
condiționate de protejarea și promovarea 
drepturilor omului și să includă clauze în 
acest sens, în special cu privire la libertatea 
mass-mediei, libertatea de exprimare, 
libertatea de asociere și libertatea de 
întrunire;

10. își reafirmă poziția conform căreia 
sprijinul UE pentru Republica Azerbaidjan 
și cooperarea cu aceasta, inclusiv 
negocierile în curs privind un parteneriat 
de modernizare strategic, trebuie să fie 
condiționate de protejarea și promovarea 
drepturilor omului și să includă clauze în 
acest sens, în special cu privire la libertatea 
mass-mediei, printre care garantarea 
libertății internetului și a accesului 
necenzurat la informare și comunicare, 
libertatea de exprimare, libertatea de 
asociere și libertatea de întrunire;
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Amendamentul 2
Jaromír Štětina
în numele Grupului PPE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao
referitoare la persecutarea apărătorilor drepturilor omului în Azerbaidjan

Propunere comună de rezoluție
Punctul 11

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că aprobarea sa privind 
semnarea unui acord de parteneriat cu 
Azerbaidjan va fi condiționată de 
respectarea efectivă a cerințelor sus-
menționate, de eliberarea apărătorilor 
drepturilor omului, de retragerea 
propunerilor legislative care restricționează 
operațiunile societății civile independente 
și de încetarea reprimării și intimidării 
ONG-urilor, a mass-mediei independente, 
a forțelor din opoziție, a apărătorilor 
drepturilor omului, a tinerilor activiști și a 
apărătorilor rețelelor sociale;

11. subliniază că aprobarea sa privind 
semnarea unui acord de parteneriat cu 
Azerbaidjan va fi condiționată de 
respectarea efectivă a cerințelor sus-
menționate, de eliberarea apărătorilor 
drepturilor omului, de retragerea 
propunerilor legislative care restricționează 
operațiunile societății civile independente 
și de încetarea reprimării și intimidării 
ONG-urilor, a mass-mediei independente, 
a forțelor din opoziție, a apărătorilor 
drepturilor omului, a activiștilor pentru 
drepturile minorităților, a tinerilor activiști 
și a apărătorilor rețelelor sociale;
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